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resumo 
 

 

O turismo criativo tem vindo a estabelecer-se como uma importante área de 
estudo nos últimos anos na literatura do turismo. Este recente segmento 
turístico é visto pelos autores como uma extensão ou reação ao consumo 
massificado do turismo cultural, alimentado por alterações ao nível das 
prioridades de consumo de uma procura cada vez mais preocupada com 
experiências autênticas caraterizadoras da cultura local dos destinos onde 
estas são desenvolvidas. Em lugar de um consumo mais passivo e 
contemplativo, característico do turismo cultural, o turismo criativo é 
apresentado como alternativa onde o consumo criativo pode ser mais 
significante e realizado de forma pragmática, aumentando o envolvimento do 
turista e favorecendo a cocriação de experiências criativas. A literatura do 
turismo criativo aponta à necessidade do desenvolvimento de competências por 
parte dos atores turísticos, não existindo uma caraterização clara de como tal 
processo se desenvolve. 
Enquadrada na sociologia da cultura, a presente tese utilizou o quadro analítico 
do sociólogo francês Pierre Bourdieu de forma a analisar o consumo de 
experiências de turismo criativo, procurando atualizar as suas principais 
ferramentas de pensamento (capital cultural, habitus e campo) à luz do 
consumo turístico pós-moderno, obrigando a repensar como estes conceitos se 
adquirem e desenvolvem no contexto do consumo do turismo criativo. A revisão 
de literatura permitiu verificar que os conceitos de Bourdieu, quando aplicados 
ao estudo do turismo, são feitos de forma isolada contra a natureza relacional 
do seu quadro teórico. Para tal, a pergunta de partida focou-se nos seus 
principais conceitos de forma a analisar qual o papel que estes desempenham 
no consumo de experiências de turismo criativo.  
Foi privilegiado o estudo de caso da rede nacional do Loulé Criativo onde se 
procedeu à realização de 42 entrevistas semiestruturadas (19 do lado da oferta 
e 23 do lado da procura) aos parceiros da rede e a turistas criativos, recorrendo 
a técnicas qualitativas e quantitativas para o tratamento dos dados. Em termos 
gerais o estudo ajuda a compreender as trajetórias de vida dos entrevistados, 
o seu objetivo no desenvolvimento de competências criativas que o consumo 
de experiências de turismo criativo possibilita, a caraterização aprofundada dos 
seus agentes sociais e a percecionar o turismo criativo como um campo turístico 
em formação, em relação ao campo dominante do turismo cultural. 
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abstract 

 
Creative tourism has established itself as an important area of study in recent 
years in the tourism literature. This recent tourist segment is seen by the authors 
as an extension or reaction to the mass consumption of cultural tourism, fueled 
by changes in the consumption priorities of a demand increasingly concerned 
with authentic experiences that characterize the local culture of the destinations 
where they are developed. Instead of more passive and contemplative 
consumption, characteristic of cultural tourism, creative tourism is presented as 
an alternative where creative consumption can be more significant and carried 
out pragmatically, increasing the tourist's involvement and favouring the co-
creation of creative experiences. The literature on creative tourism points to the 
need for the development of skills on the part of tourism actors, with no clear 
characterization of how such a process develops. 
Framed in the sociology of culture, this thesis used the analytical framework of 
the French sociologist Pierre Bourdieu to analyze the consumption of creative 
tourism experiences, seeking to update his main thinking tools (cultural capital, 
habitus and field) in the light of post-modern tourism consumption forcing to 
rethink how these concepts are acquired and developed in the context of the 
consumption of creative tourism. The literature review allowed us to verify that 
Bourdieu's concepts, when applied to the study of tourism, are made in an 
isolated way against the relational nature of his theoretical framework. To this 
end, the starting question focused on its main concepts in order to analyze what 
role they play in the consumption of creative tourism experiences. 
The case study of the national network of Loulé Criativo was privileged, where 
42 semi-structured interviews (19 on the supply side and 23 on the demand side) 
were carried out with the network partners and creative tourists, using qualitative 
and quantitative techniques for the treatment of the data. In general terms, the 
study helps to understand the life trajectories of the interviewees, its objective in 
the development of creative skills that the consumption of creative tourism 
experiences allows, the profound characterization of its social agents and to 
perceive creative tourism as a tourist field in formation, in relation to the dominant 
field of cultural tourism. 
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Introdução 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar o papel que o capital cultural, habitus e 

campo desempenham no desenvolvimento e consumo de experiências de turismo criativo. 

Para tal, foi fundamental atualizar e aplicar as principais ferramentas de Pierre Bourdieu ao 

estudo do consumo cultural turístico e em especial ao turismo criativo. Baseado em uma 

abordagem mista, o investigador utilizou o inquérito por entrevistas semiestruturadas, 

compostas por questões abertas baseadas na revisão de literatura e na atualização do quadro 

analítico bourdieusiano e dos seus seguidores e proposições Likert, utilizadas de maneira a 

complementar as respostas obtidas junto dos entrevistados, utilizando a rede Loulé Criativo 

como objeto de estudo de esta investigação. Esta abordagem procurou assim dar resposta a 

vários objetivos específicos como o desenvolvimento e a utilização de conhecimento 

adquirido durante o consumo de workshops criativos de ambas a oferta e a procura, o papel 

da criatividade neste processo, a ativação de bens culturais materiais e imateriais da região 

de Loulé, a caraterização dos agentes criativos da rede Loulé Criativo e os vários contributos 

de este segmento turístico para a região louletana.  

 

“O foco no lado do consumo do turismo pode ser benéfico de forma a analisar práticas 

sociais, culturais e económicas” (Urry, 1990; Crouch, 2004 citado por Freytag, 2010, p. 50). 

O trabalho pauta-se por uma congruência objetiva para com o trabalho do sociólogo francês, 

ao procurar descortinar quais as razões da produção desta área recente de estudo dentro do 

campo do turismo. Tal como Bourdieu também se destacou por enaltecer as condições 

sociais de produção, receção e reprodução de inúmeros campos (científico, cultural, moda, 

educacional, entre outros), este estudo contribui para o estudo científico do turismo e do 

turismo criativo em particular, ao examinar como o turismo criativo provém 

inequivocamente do turismo cultural e ao procurar percecionar o desenvolvimento criativo 

do turismo nomeadamente no que diz respeito ao estudo do consumo especializado de 

experiências de turismo criativo.  

 

Baseado nas ferramentas de pensamento fundamentais de Bourdieu, foi nosssa intenção 

utilizar de forma heurística o conceito de campo, habitus e capital cultural, de maneira a 

privilegiar uma visão dinâmica do desenvolvimento e da práxis do turismo criativo. Partindo 

de um quadro teórico de Bourdieu atualizado, buscou-se uma análise reflexiva sobre o 
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caráter generativo do turismo criativo em relação à oferta e procura de este segmento 

turístico. Questões epistemológicas e ontológicas da presente tese partilham a visão de que 

os conceitos principais de Bourdieu “são ferramentas através das quais definimos e 

classificamos fenómenos. Não representam coisas reais mas eles próprios adquirem uma 

realidade objetiva de maneira a que nos ajudam a fazer sentido das coisas e dos objetos” 

(Robbins, 1999, p. 15). No entanto a investigação assentou de igual forma sobre quais os 

impactos mais imediatos do turismo criativo. Para tal, procedeu-se à análise do estudo de 

caso “Loulé Criativo” de forma a caraterizar os benefícios deste segmento segundo a revisão 

de literatura do turismo criativo.    

 

No primeiro capítulo faz-se referência e enquadra-se a obra de Bourdieu na ótica dos seus 

contributos epistemológicos para a sociologia. Procedeu-se desta maneira de forma a apontar 

o trajeto conceptual dos seus três principais conceitos. Desenvolveu-se uma leitura aturada 

do referencial teórico do autor sempre que possível e de fontes secundárias (seus seguidores 

dentro e fora do campo turístico), de forma a cimentar uma abordagem teórica que permitisse 

a construção atualizada do modelo tripartido de Habitus, Capital e Campo. Esta necessidade, 

nasceu da constatação de vários autores apontarem para várias limitações na sua obra 

evocando a sua utilização na atualidade como apontado mais à frente. Desta maneira, após 

uma breve introdução ao seu pensamento sociológico, a atualização necessária dos 

conceitos, foi desenvolvida de forma a construir um modelo teórico da tese, devidamente 

fundamentado nestes três conceitos, de maneira a desenvolver a base teórica para a análise 

e contextualização do turismo criativo no capítulo 2. 

 

Contextualizadas as caraterísticas teóricas e práticas de Bourdieu, foi analisada e descrita de 

forma sucinta a sua “teoria da prática”(1.1) nomeadamente, a problemática ontológica entre 

objetivismo e subjetivismo e o que o sociólogo francês desenvolveu de forma a resolver este 

problema, naquilo a que Walther (2014) chamou de “reconciliação entre estrutura e 

agência”, tornada possível pela conceptualização das suas  “ferramentas de pensamento” 

(Grenfell, 2008). Revelou-se importante descrever igualmente o percurso do autor evocando 

da melhor forma possível o seu trajeto e contextualização da sua obra académica. Nos 

subpontos (1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3) elencamos, contextualizamos e relacionamos os 

conceitos “base” presentes na sua teoria da prática (Habitus, Campo e Capital) atualizando 
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os três conceitos à luz do consumo cultural na pós-modernidade. Como se verá, esta 

necessidade partiu da constatação de críticas e limitações ao trabalho de Bourdieu (ex. Curto, 

Domingos, & Jerónimo  2010) muitas delas prendendo-se com a falta de aplicação dos seus 

estudos fora da França e a especificidades da “nova classe burguesa” francesa da altura. 

Existem limitações e críticas à sua sociologia aplicada nos EUA, temática que não 

abordamos na presente tese.  

 

No ponto 1.3 do primeiro capítulo, revisitamos os conceitos Bourdieusianos refinados e 

retrabalhados pelos seus seguidores e respetivos contextos sendo que, no ponto 1.4 e 1.4.1 

fazemos a sua ligação ao estudo do turismo. Na construção do modelo teórico (ponto 4) 

foram reunidas algumas definições recentes, procurando-se assim, atualizar os conceitos de 

habitus, capital cultural e campo em relação à sua formação, ativação e funções sociais atuais 

(temas fundamentais na teoria Bourdieusiana), a (família e escola como agentes sociais 

formadores de destaque) no caso do capital cultural, novas tipologias de capital cultural, 

novas formas de consumos culturais; novas formas de formação do habitus contemporâneo 

e a multiplicidade dos novos habitus e por fim, novos campos de fruição cultural e social, 

localizados em ambiente offline e online, redes de campos culturais, a produção, reprodução, 

distribuição e consumo culturais atuais com implicações para o estudo do turismo. O modelo 

teórico, pretendeu assim, explanar de forma clara a evolução dos conceitos e a sua possível 

aplicação ao campo do turismo.  

 

No capítulo 2 pretendeu-se, a partir da obra do autor, tratar o enquadramento específico dos 

consumos culturais trabalhados pelo sociólogo francês na perspetiva da contextualização do 

turismo cultural e turismo criativo. São analisadas estas duas tipologias turísticas à luz dos 

consumos pós-modernos atuais e detalhadas as suas implicações para a práxis turística atual. 

Ao longo do capítulo 2, procurou-se analisar em pormenor a mudança de paradigma operado 

no consumo cultural do turismo com especial destaque para o turismo cultural enquanto 

génese do turismo criativo. Desta forma, elencaram-se as principais bases de sustentação 

teórica presentes na revisão da literatura do turismo criativo (Carvalho, Costa, & Ferreira, 

2019). Por fim no subponto 2.7, pretendeu-se abordar a possível aplicação do modelo 

Bourdieusiano ao estudo do turismo, servindo de ponte de partida para a discussão 
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pormenorizada acerca do conceito de campo, conceito central para a metodologia tratada ao 

longo do capítulo 4. 

 

O capítulo 3 procura estabelecer e operacionalizar o conceito de campo nas suas variadas 

dimensões ao estudo do turismo. São revisitadas as definições de campo em investigações 

mais recentes. Para tal, foi construído um quadro resumo fruto da revisão sistemática e 

revisão de bibliografia, desenvolvido a partir da consulta da base de dados SCOPUS, 

permitindo por sua vez o estabelecimento de uma noção de campo mais atualizada no 

contexto do turismo, turismo cultural e turismo criativo. O resultado permitiu a escolha do 

método e técnicas de investigação desenvolvidas e descritas no capítulo 4 do presente estudo 

e perspetivar a formação do subcampo do turismo criativo.  

 

O capítulo 4 está organizado em vários subpontos onde se procurou evocar as fases 

paradigmáticas do turismo, da sociologia e da sociologia do turismo. Ao elencarmos também 

os paradigmas do conhecimento, tornou-se percetível a necessidade de utilizar a metodologia 

mista de investigação devido aos objetivos estabelecidos para a presente tese. Ao fazê-lo, foi 

possível não apenas validar o modelo Bourdieusiano no que diz respeito à análise qualitativa 

do turismo criativo, mas também procurar mensurar quantitativamente os impactes que o 

turismo criativo poderá originar, aqueles referidos na literatura do turismo criativo entre 

outros impactes. Exemplo disso são as médias calculadas de proposições Likert de forma a 

corroborar ou não os dados obtidos através das questões abertas colocadas aos entrevistados. 

Neste capítulo, são também descritas em pormenor, as técnicas de recolha, análise e 

interpretação dos dados, assim como a contextualização do estudo de caso, objetivos gerais 

e específicos da presente tese, a explicação da investigação de campo, o desenho das 

ferramentas de recolha de dados, processos de codificação e a grelha de análise de conteúdo 

desenvolvida com a ajuda do software NVivo 12 Plus e a utilização do SPSS 24. Neste 

capítulo são ainda justificados todos os procedimentos elencados anteriormente.  

 

Finalmente no capítulo 5 da tese, é descrito a análise e discussão dos resultados de forma 

pormenorizada. Esta análise foi desenvolvida tendo em conta os objetivos gerais e 

específicos da presente tese, a contínua revisão de literatura, o quadro analítico de Bourdieu 

e os seus seguidores de forma a facilitar a interpretação dos dados. Ao longo do capítulo são 
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evidenciadas as temáticas e categorias mais importantes resultantes da análise de dados 

sempre complementadas com dados mais quantitativos que no seu conjunto facilitam a 

interpretação e compreensão dos dados. Seguidamente é realizada uma pequena síntese do 

subcampo de turismo criativo baseado no estudo de casa da rede do Loulé Criativo, as 

conclusões, limitações e pistas para pesquisa futura acerca da temática em estudo. 
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Capítulo 1 – O quadro analítico de Pierre Bourdieu e a sua 

importância para o estudo do consumo do turismo  

 

1.1 Introdução 

 

Procurámos introduzir neste primeiro capítulo, os conceitos base do quadro analítico de 

Pierre Bourdieu, que serviram de ponto de partida ontológica para a abordagem ao estudo 

do turismo criativo. Para tal, neste capítulo, o investigador desenvolve a natureza relacional 

das ferramentas de pensamento do sociólogo francês, categorizando-as. Estes conceitos são 

contextualizados segundo a lógica do consumo pós-moderno, procedendo-se em seguida à 

aplicação do esquema de pensamento de Bourdieu ao estudo do turismo. O capítulo termina 

com o desenvolvimento do modelo teórico que pretende traçar precisamente uma espécie de 

evolução dos conceitos que, partindo da sua formulação original, são enquadrados e 

atualizados pelos seus seguidores no contexto da mudança de paradigma do consumo pós-

moderno.  

 

1.2 A natureza relacional dos elementos centrais da “Teoria da Prática” de Bourdieu 

 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) é atualmente considerado como um dos mais influentes 

filósofos sociais do séc. XX (Grenfell, 2008). A obra do sociólogo e filósofo francês deixou 

tal como referido por Özbilgin & Tatli, (2005), “uma marca indelével no campo da 

sociologia educacional e cultural”  (citado por Walther, 2014), tendo-se tornado o mais 

citado cientista social do mundo (WacQuant, 2002). A sua obra notável oferece estudos 

extensivos nas áreas da educação, cultura, arte e linguagem, sendo a sua leitura obrigatória 

para quem se interessa por várias áreas de investigação como a teoria das classes sociais, as 

lógicas de diferenciação e classificação social, os estudos sobre consumo e lazer, a estrutura 

do campo político, as trocas e as lutas simbólicas, a sociologia das profissões, a análise social 

e antropológica do corpo, e uma série de problemas epistemológicos situados bem dentro 

dos debates das ciências sociais (Curto et al., 2010; Grenfell, 2008).  

 

“A sua análise envolve ainda (…) a indústria cultural, os domínios: científico, 

político, religioso, as esferas do gosto e das tomadas de posição (políticas) dos 

agentes, bem como a utilização de conceitos e de esquemas analíticos tomados (e 
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recriados) de várias disciplinas: sociologia, antropologia, etnologia, filosofia, 

matemática, história, economia…” (Catani, 2003, p7).  

 

Desta forma, torna-se difícil compartimentar a sua obra (Curto et al., 2010). Para uma lista 

extensa de obras sobre as influências do trabalho de Bourdieu em várias áreas, consultar as 

páginas XI e XII de Curto et al (2010) na introdução à edição portuguesa de “A Distinção 

Uma Crítica Social da Faculdade do Juízo”. 

 

Apesar do seu rigor intelectual na composição, seleção e cruzamento de uma larga variedade 

de conceitos e influências de diferentes tradições filosóficas de forma a criar o seu próprio 

pensamento social, muitos comentadores referem que o sistema de Bourdieu é relativamente 

“simples” (Thiry-Cherques, 2006) ou básico (Riley, 2017). No entanto ele não é assim tão 

simples. Um convite de forma a pensar com Bourdieu reveste-se da necessidade de pensar 

além de Bourdieu, e contra ele quando necessário, o que complica as coisas (Wacquant, 

1992). O autor desempenhou cargos importantes como: orientador pedagógico na Faculdade 

de Letras de Lille, foi diretor de estudos na Êcole des Hautes Êtudes en Sciences Sociales, 

diretor do Centro de Sociologia da Educação e Cultura; colaborou com as Universidades de 

Chicago, Harvard e o Instituto Max Plank em Berlim e desempenhou funções de editor nas 

revistas Theory and society e American Journal of Sociology (Ortiz, 1983). Durante muito 

do seu tempo, Bourdieu foi recordado como um dos sociólogos recentes mais importantes e 

teve uma enorme influência nesse campo. No entanto, a sua era uma sociologia muito 

particular.  

 

A sua preparação académica foi a filosofia (Grenfell, 2008). Neste sentido, muito 

contribuíram as investigações realizadas em Béarne (antiga província francesa situada no 

sopé dos Perineus) e na Argélia, mais tarde alargando os seus estudos para outros campos 

como a economia, política, arte, filosofia, direito, religião, media, linguagem, género, 

história, sendo comum encontrar outputs do seu trabalho em disciplinas académicas díspares, 

desde a geografia à teologia (Grenfell, 2008).  
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De acordo com Sallaz (2010):  

 

A teoria de Bourdieu representa uma potente síntese das sociologias de Karl Marx 

(na sua ênfase no poder e dominação), Émile Durkheim (na sua atenção à dinâmica 

entre categorias culturais e estrutura social), e Max Weber (na sua teorização de 

legitimidade como um processo institucional). (Sallaz, 2010, p. 296) 

 

Com preocupações muito diferentes e graças a uma preparação de base filosófica, o 

sociólogo francês procurou resolver problemas epistemológicos como a “oposição” entre 

objetivismo e subjetivismo, dividindo as ciências sociais, referindo-se a estes como “modos 

de conhecimento” (…) “como os mais fundamentais, e mais ruinosos” Grenfell, 2008, p.43). 

Este autor refere que o pensamento intelectual francês nas décadas de 40 e 50 do séc. XX 

era marcado por duas tradições antagónicas: o estruturalismo (e.g. Lévi-Strauss) e o 

existencialismo (e.g. Kierkegaard, Husserl e Heidegger). (…) Estruturalismo e 

existencialismo - podem ser vistos respetivamente como representando as tradições 

objetivistas e subjetivistas (Grenfell, 2008, p43). 

 

 

Tabela 1 - Escolas de pensamento antagónicas 

Fonte: Elaboração própria com base em Grenfell, (2008); Ortiz, (1983) 

 

 

Estruturalismo (Objetivismo) Existencialismo (Subjetivismo) 

E.g. Pano de fundo antropológico 

evidenciado pelo trabalho de Lévi-

Strauss. 

E.g. Influência da filosofia alemã de 

Kierkegaard, Husserl e Heidegger, 

desenvolvida por Sartre. 

Temas: e.g. Estudo de culturas exóticas, 

regras sociais, entre outros. 

Temas: e.g. assuntos de liberdade pessoal, 

escolhas pessoais, entre outros. 

Enquanto a perspetiva fenomenológica parte da experiência primeira do indivíduo, o 

objetivismo constrói as relações objetivas que estruturam as práticas individuais 

(Ortiz, 1983). 

Ponto central para a reflexão de Bourdieu, o conhecimento praxiológico teria por 

objeto: “não somente o sistema de relações objetivas que o modo de conhecimento 

objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas estruturas 

objetivas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a 

reproduzi-las” (Bourdieu, 1972, p162 citado por Ortiz, 1983, p8). 
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De acordo com Ortiz (1983): 

 

“O embate objetivismo/subjetivismo transcende o campo de uma teoria particular na 

medida em que considera métodos distintos como o positivismo e o estruturalismo 

enquanto perspetivas objetivistas, ou o interacionismo simbólico e a 

etnometodologia enquanto epistemologias fenomenológicas” (…) “Do ponto de vista 

sociológico, a controvérsia objetivismo/fenomenologia traduz-se pela oposição de 

dois clássicos: Durkheim e Weber. Enquanto o pensamento weberiano assenta numa 

sociologia da compreensão, isto é, tem o seu ponto de partida no sujeito, a sociologia 

durkheiminiana reifica a sociedade uma vez que a apreende como coisas” (pp.9-10).  

 

Sobre a natureza do estruturalismo e do pós-estruturalismo presente na sociologia 

Bourdieusina, Michel (2015) refere que:  

 

“os conceitos de habitus e de campo (como conjunto relacional de forças e tomadas 

de posição de indivíduos e de classes no mundo social dado) são conceitos 

estruturalistas heterodoxos e, nesta medida, pós-estruturalistas. Existe 

estruturalismo, por um lado, na medida em que estruturas sociais objetivas 

preexistentes predispõem condutas (estruturas objetifivadas sob a forma de um 

campo, “a história feita coisa”) e a formação de identidades (estruturas interiorizadas 

sob a forma de habitus, “a história feita corpo” (…) Pós-estruturalismo (…) há, 

porém, a partir do momento em que os conceitos de campo e de habitus, apesar do 

caráter “objetivo” das estruturas e do caráter “duradouro” das disposições 

interiorizadas, têm uma história cuja génese a sociologia deve, precisamente, poder 

retraçar”. (p. 37). 

 

Por um lado, a tradição antropológica tinha por objetivo estabelecer as regras sociais que 

determinam como os indivíduos se comportam como por exemplo: as relações no que 

concerne a quem é que pode ou não casar (tabu do incesto), assim como as prescrições 

culturais acerca do que é considerado sagrado ou profano. Por outro, a tradição 

existencialista colocou em primeiro plano a escolha individual e a tomada de decisões como 
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o último ato de liberdade pessoal. Aqui, homens e mulheres são livres quando escolhem, 

pois, aceitam as consequências das suas decisões e repercussões (Grenfell, 2008).  

 

Neste contexto, devido aos seus estudos em Béarne e na Argélia (1958, 1962, 1963, 2002), 

Grenfell (2008) evidencia que: 

 

“tornou-se claro para Bourdieu que, em ambos os casos, o resultado da questão social 

sobre que indivíduo poderia casar, dependia de uma série de condições pessoais e 

contextuais e que a melhor forma de pensar esta questão seria não em termos de 

regras nem escolhas pessoais, mas como estratégia”. (p.44)  

 

Esta questão da estratégia, irá revelar-se central no pensamento Bourdieu mais à frente 

nomeadamente em relação às opções interessadas tomadas pelos agentes sociais. É assim 

percetível aquilo a que Walther (2014) apelidou de “reconciliação entre estrutura e agência” 

de Bourdieu. A reconciliação do dualismo (s) de estrutura vs. agência, estruturalismo vs. 

construtivismo, determinismo vs. liberdade ou macro vs. micro (Bourdieu, 1972). São assim 

expostas as problemáticas inerentes a estas duas vertentes. “Uma perspetiva puramente 

estruturalista implicaria que as pessoas se “comportam” como robôs que são programados 

para agir de acordo com padrões estruturados, [uma] perspetiva que parece obviamente 

muito rígida” (Walther, 2014, p.7). Por outro lado, o voluntarismo ou perspetiva de agência 

sugere antes que, os indivíduos são completamente livres nas suas escolhas e possuem 

sempre uma variedade de alternativas (Hays, 1994). 

 

De acordo com Grenfell (2008): 

 

“Enquanto indivíduos não são livres de forma a agirem livremente de acordo com a 

sua vontade individual e consciência, a noção de regras implica que, ambos, o 

respeito explícito e a aplicação consciente, raramente são percebidas na prática. Em 

vez disso, a ação individual emerge de um cálculo inconsciente de lucro – embora 

simbólico (à primeira vista pelo menos) – e um posicionamento estratégico dentro 

de um espaço social de forma a maximizar recursos individuais em relação à sua 

disponibilidade”. (p.44).  
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Criticada em vida e após a sua morte, a obra de Bourdieu continua a merecer vários reparos 

de vários autores. De acordo com Di Maggio (1979): 

 

“existe disputa e luta na teoria de Bourdieu. Ele postula que as pessoas, de forma 

incessante, mas não de forma necessariamente racional, perseguem estratégias de 

forma a otimizar os dividendos do seu capital num dado campo. Mas estas lutas,  

acontecem apenas entre os confinamentos predeterminados de um dado campo e 

raramente desafiam as regras do próprio jogo” (citado por Gartman, 2013, p. 49).  

 

O próprio Bordieu expôs esta visão que de facto os agentes sociais têm liberdade de escolha, 

sendo estas decisões tomadas de forma interessada.  

 

“Todo o conhecimento (…) é um ato de construção que mobiliza esquemas de 

pensamento e de expressão e que entre as condições de vida e as práticas ou as 

representações, se interpõe a atividade estruturadora dos agentes, que longe de 

reagirem mecanicamente a estímulos mecânicos, respondem aos apelos ou às 

ameaças de um mundo cujo sentido eles próprios contribuíram para produzir” 

(Bourdieu, 2010, p.681).  

 

Ainda de acordo com Gartman (2013):  

 

“as pessoas escolhem as suas ações mas não livremente, pois as disposições 

internalizadas a partir das suas posições estruturais, governam as suas escolhas 

(Bourdieu & Passeron, (1977). Então os actores de Bourdieu não atuam na realidade 

ou não escolhem nada – “visto que as suas ações e escolhas são predeterminadas 

pelos seus habitus (Bourdieu, 1984)” (p.49). 

 

Bourdieu interpreta a sociedade em termos de dominação e força relativa que como ele 

argumenta, é principalmente o resultado da desigualdade de atribuição de recursos dentro da 

sociedade (Walther, 2014).  A sua “teoria da prática” é a tentativa de ultrapassar as 

dualidades já referidas, aquilo que via como uma “cumplicidade ontológica” entre estruturas 

objetivas e estruturas interiorizadas (Walther, 2014; Grenfell, 2008). “A base da sua ciência 
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é este simples facto da coincidência entre os dois: uma ligação individual entre ambos os 

mundos materiais e sociais” (Grenfell, 2008, pp44-45). Bourdieu explica a estratégia ou 

prática através da interação complexa dos seus conceitos principais, nomeadamente campo, 

habitus e capital (Walther, 2014), termos abordados no próximo subponto (1.3). De acordo 

com Grenfell, (2008) as bases objetivas e subjetivas da teoria da prática de Bourdieu, podem 

ser ilustradas pela sua compreensão da cultura (Bourdieu, 1968) conforme indicado na tabela 

seguinte. 

 

Tabela 2 - A cultura segundo Bourdieu sob duas tradições 

Tradição estruturalista Tradição funcionalista 

Vê a cultura como um instrumento de 

comunicação e conhecimento, baseado 

num consenso partilhado do mundo (e.g. 

antropologia de Lévi-Strauss). 

[A cultura] é formada em redor do 

conhecimento humano como produto de 

uma infraestrutura social (e.g. Durkheim 

e Marx). 

A tradição estruturalista é demasiado 

estática para Bourdieu: estruturas 

estruturadas entendidas como formas 

sincrónicas, muitas vezes baseadas em 

sociedades primitivas. 

A tradição funcionalista reifica a 

ideologia – como uma estrutura 

estruturante – impondo a ideologia da 

classe dominante na tradição crítica, ou 

mantendo o controlo social na tradição 

positivista. 

Fonte: Elaboração a partir de Bourdieu, (1968); Grenfell, (2008) 

 

Bourdieu tenta reconciliar estas duas tradições, tirando o que se aprendeu da análise de 

estruturas como sistemas simbólicos, de forma a descobrir a dinâmica de princípios ou lógica 

da prática, que lhe dá o seu poder estruturante em resumo, a teoria da estrutura como ambas 

estruturadas (opus operatum), assim abertas à objetificação e estruturantes (modus 

operandi), generativas do pensamento e ação (Grenfell, 2008). “Bourdieu leva-nos a prestar 

atenção às estruturas simbólicas considerando ao mesmo tempo a sua relação entre as 

estruturas cognitivas dos indivíduos e as estruturas sociais da sociedade” (Everett, 2002, p. 

56). As tentativas de ultrapassar a problemática aqui evidenciada, levaram Bourdieu a 

desenvolver a sua própria “teoria da prática” baseada em conceitos que não pretendem ser 

axiomas mas conceitos flexíveis e relacionais influenciando não apenas a sua teoria mas 

sobretudo a prática social. É através de uma visão relacional que pretende retirar o melhor 

de “dois mundos”, aquilo a que apelidou de “alternativas estéreis do objetivismo e do 
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subjetivismo, do mecanicismo e do finalismo onde ficam aprisionadas as teorias da ação 

[social]” Bourdieu, (1980)  citado por Ortiz, (1983); (Bourdieu, 2009). 

 

Segundo Walther (2014), Bourdieu entende Habitus como sendo (opus operatum e modus 

operandi) como resultado das práticas e modos de práticas. Segundo Bourdieu, (1977) “A 

relação entre habitus e campo pode ser entendido como um círculo no sentido de uma relação 

dialética entre estruturas objetivas e disposições subjetivas onde estruturas objetivas são 

confirmadas e estruturadas” (citado por Walther, 2014, p. 14). Este “círculo é ainda 

confirmado quando Iellatchitch, Mayrhofer, & Meyer, (2003) referem que o envolvimento 

num campo molda o habitus (modus operandi) e que por sua vez, molda as ações 

reproduzindo o campo (modus operatum) (Andresen & Walther, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - O movimento circular entre habitus e campo 

 

Fonte: Walther, (2014, p.15) 

 

A sociologia de Bourdieu é uma sociologia de confronto onde os agentes sociais tomam 

decisões calculadas em interesses e proveitos próprios. A sua realidade é dinâmica porque 

está em permanente mutação e multidimensional, porque se dá em múltiplos planos (Castro, 

2010). Na sua sociologia da prática social, interessa perceber não apenas as relações entre 

agentes sociais individuais ou coletivos, mas de igual forma percecionar e descortinar o que 

os leva a tomar determinadas decisões ou opções de interesse próprio, sempre relacionadas 

com o meio social onde se posicionam e a disponibilidade de recursos simbólicos aí 

existentes. O discurso dominante pode representar as classes ou frações de classe 
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possuidoras de competências em detrimento dos membros das classes mais baixas. Estas 

últimas regem-se pelo “senso comum” presente em um determinado campo ou vários 

constituindo uma das várias homologias percetíveis na sua obra.   

 

Para entender a sua “teoria da prática” é preciso pensar de forma relacional os conceitos de 

habitus, campo e capital. À volta destes termos gravitam categorias secundárias, cuja função 

é especificar e fornecer maior coerência, aumentando o potencial explanatório do seu sistema 

teórico (T. Pimentel, 2017; Vandenberghe, 1999, 2010; Vandenberghe & Véran, 2016); 

(Vandenberghe, 2009; 2010). O sociólogo francês desenvolveu vários conceitos que nos 

ajudam a mapear as ações de determinados agentes, grupos ou classes. Termos como habitus 

e campo, representam a tentativa de reconciliação de estrutura com a agência já referida 

anteriormente. Doxa consiste num mecanismo de campo (Grenfell, 2008) como o “senso 

comum” já referido, Ilusio ou interesse na opinião de Setton, (2002), é entendida como uma 

motivação inerente a todos os indivíduos dotados de um habitus em um determinado campo. 

Disposição e estrutura constituem referências do Habitus e Campo. Estes conceitos serão 

abordados em pormenor mais adiante.  

 

Bourdieu [1980](2009) informa-nos que: 

“desde o início do meu trabalho, pareceu-me que seria possível fazer com que a 

sociologia progredisse decisivamente se eu conseguisse reunir os conhecimentos, na 

aparência antagónicos ou, em todo o caso, dispersos, desta disciplina; se, em outras 

palavras, conseguisse integrar (…) as tradições simbolizadas pelos nomes dos “pais 

fundadores”: Marx, Durkheim, Weber, e a superar as oposições, 

epistemologicamente fictícias mas socialmente reais, entre os “teóricos” e os 

“empiristas” ou, ainda, dentre estes últimos, entre os partidários da indagação 

estatística e os que defendem a observação etnográfica. Para isto, era preciso criar as 

condições sociais para uma prática científica realmente coletiva, e, portanto, 

unificada” (Citado em Ortiz, 1983, p38).  

 

A “Teoria da Prática” – Esquisse d´une théorie de la pratique (1972), resulta da sua pesquisa 

na Argélia (1958, 1963, 1964) (Grenfell, 2008; Robbins, 2000b; Walther, 2014). Os autores 

Hermann (2004) e Golsorkhi & Huault, (2006) referem que a “teoria da prática” de Bourdieu, 
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não constitui uma teoria coesa em si mesma, representando antes uma abordagem teórica 

flexível onde os elementos principais nunca poderão ser considerados de forma isolada 

(citados por Walther, 2014). Ela é vista como uma “complexidade ontológica” entre 

estruturas objetivas e estruturas interiorizadas (Everett, 2002; Grenfell, 2008), estas 

referentes ao sujeito. O campo, construção simbólica segundo (L. Pinto, 2000; Robbins, 

2000b) refere-se ao espaço social onde o “jogo” sociológico toma lugar. Assim os seus 

conceitos chave não podem ser analisados de forma separada. 

 

A sua praxiologia (Everett, 2002) assenta num cariz relacional de constructos temporários  

aliada a uma epistemologia relacional baseada por sua vez, no habitus e campo 

(Vandenberghe, 1999) e a uma ontologia reflexiva onde o papel do investigador é essencial 

(Ahmad, 2013). Bourdieu “leva-nos a considerar a linguagem, categorizações, rótulos e os 

seus sistemas de produção e modos de consumo, como críticos na reprodução e 

transformação do reino social. Ele leva-nos a considerar, de que forma o reino simbólico 

medeia a vida do dia-a-dia e as relações globais de dominação entre classes” (Everett, 2002, 

pp. 56–57).  

 

A natureza relacional dos seus conceitos centrais aplica-se à natureza relacional da sua 

sociologia, por exemplo em relação à forma como as posições sociais são definidas pelos 

agentes.  

 

De acordo com Barros Filho (2005): 

“Elas não são definíveis por elas mesmas. Na sociedade as posições não são definidas 

por si só, elas são definidas em relação às outras. A definição, é relacional, portanto, 

ela é uma definição por tautologia. (…) A vida social, de acordo com Bourdieu, é 

estruturada em torno de polaridades que só têm significado no desmentido do seu 

contrário”. (p. 22.) 

 

1.3 Visão clássica dos conceitos segundo Bourdieu (Habitus, Capital e Campo) 

 

“Não é possível abordar os conceitos desenvolvidos por Bourdieu de forma individual, este 

privilegiou uma visão interdependente e co construída do trio “Habitus, Capital e Campo” 



 

 ________________________________________________________________________  

27 

 

onde nenhum conceito é primário, dominante ou causal” (Thompson, 2008, p69). Esta 

posição é consensual entre os autores consultados.  

 

De acordo com Matton, (2008): o autor francês define formalmente esta relação usando a 

seguinte equação: [(Habitus) (Capital)] + campo = prática. Podemos entender a seguinte 

equação como: a prática que resulta das relações entre as disposições pessoais (habitus) e a 

posição de um indivíduo no campo (capital), entre o estado corrente do jogo na arena social 

(campo)”. (p. 51).  

 

O mesmo será dizer que a posição do agente no campo é definida pela quantidade de capital 

por ele detido. Assim no mundo social, ser é estar situado, situado por si próprio, entre um 

espaço social diferenciado através do ajustamento das possibilidades próprias e estas apenas 

(L. Pinto, 2000). O próprio Bourdieu refere que a posição de um dado agente entre o espaço 

social pode ser definida pelas posições que ocupa em diferentes campos, isto é, na 

distribuição dos poderes que estão ativos em cada um deles (Bourdieu, 1985c). 

 

O desenvolvimento dos seus três conceitos permitiu identificar as ações dos agentes sociais, 

enraizando-os na história e mapeando as razões (inculcadas nos seus habitus) que de acordo 

com as suas disposições ou preferências (Hanquinet, Roose, & Savage, 2014) os levam a 

tomar determinada atitude em determinado campo social ou vários. O desenvolvimento de 

estes conceitos, aproxima o entendimento ontológico de sujeito e objeto, onde as ações 

tomadas revelam decisões em proveito próprio, interessadas buscando o máximo lucro 

dentro de determinado campo.  

 

1.3.1 Habitus  

 

Habitus de acordo com Bourdieu (1972):  

 

“É um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e 

estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 

“regulamentadas” e “reguladas” sem que por isso sejam o produto de obediência de 
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regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha a necessidade da 

projeção consciente deste fim ou do domínio das operações para atingi-lo, mas sendo, 

ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem serem o produto da ação 

organizadora de um maestro”. (p.175) 

 

O habitus tende, portanto a conformar e a orientar a ação, mas na medida em que é produto 

das relações sociais, ele tende a assegurar a reprodução dessas mesmas relações objetivas 

que o engendram (Ortiz, 1983). Pode ser entendido como uma mente psicossomática 

(Walther, 2014) onde o agente age tendencialmente da mesma maneira em situações 

similares. “É assim um conjunto “esquemático de perceções, pensamentos, sentimentos, 

avaliações, falas e ações que estruturam todos os enunciados e manifestações expressivas, 

verbais e práticas de uma pessoa” similar à gramática na linguagem” (Krais, 1988, 1993, 

p169 (citado por Walther, 2014). “O habitus de um agente (…) é um resíduo ou sedimento 

do passado que funciona no seu presente, moldando a sua perceção, pensamento, e ação 

moldando assim a prática social de uma forma regular” (Ahmad, 2017, p.48). 

 

“Disse habitus justamente para não dizer hábito” (Bourdieu & Wacquant, 2005, p. 181). De 

acordo com (Bourdieu, 1993): 

 

“Porque é que reavivei esta velha palavra? Porque com a noção de habitus podemo-

nos referir a alguma coisa parecida com aquilo que é sugerida pela ideia de hábito, 

diferindo dela num aspeto importante. O habitus, como a palavra implica, é aquilo 

que o indivíduo adquiriu, mas que se tornou incorporado de forma duradoura através 

do corpo na forma de disposições permanentes. Desta forma o termo lembra-nos 

constantemente que se refere a alguma coisa histórica, ligada à história individual, 

que pertence ao modo genético de pensamento, oposto assim a modos de pensamento 

essencialistas” (p.86).  

 

“Ao retomar a noção aristotélica de hexis, convertida pela tradição escolástica em habitus, 

eu queria reagir contra o estruturalismo e a sua estranha filosofia de ação que (…) fazia 

desaparecer o agente reduzindo-o ao papel de suporte de estrutura” (Bourdieu, 1996, p205). 

Este conceito para além de representar o sujeito naquilo a que poderíamos chamar de 
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esquema mental, permite estruturar a forma como este perceciona o mundo, “falar de habitus 

é incluir no objeto o conhecimento que os agentes (…) têm do objeto e o contributo que esse 

conhecimento dá para a realidade do objeto” (Bourdieu, 2010, p680). (…) “os agentes 

sociais são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas experiências passadas: estes 

sistemas de esquemas de perceção, de apreciação e de ação permitem operar atos de 

conhecimento prático” (Bourdieu, 1998, p. 122).  

 

Este “sistema de disposições” ou “princípio gerador de estratégias” ajuda assim o agente 

social a entender o mundo, o seu lugar, mas também a formar todas as suas decisões em 

relação a si mesmo e aos outros.  

 

Segundo Bourdieu, (1972): 

 

“A palavra disposição parece particularmente apropriada para exprimir o que recobre 

o conceito de habitus (definido como um sistema de disposições): com efeito, ele 

exprime, em primeiro lugar, o resultado de uma ação angariadora, apresenta então 

um sentido próximo de palavras tais como estrutura; designa, por outro lado, uma 

maneira de ser, um estado habitual (em particular do corpo) e, em particular, uma 

predisposição, uma tendência, uma propensão ou uma inclinação”. (citado por Ortiz, 

1983, p.61)  

 

Este princípio gerador de estratégias permite ao agente lidar com situações inesperadas ou 

mutáveis (Bourdieu, 1972) agindo de forma livre como um conjunto de guias permitindo-

nos desenvolver uma estratégia, improvisar ou inovar em resposta a situações que surjam 

(Houston, 2002). Este sistema de esquemas de perceção e de apreciação mais não é do que 

a incorporação das leis objetivas segundo as quais se constitui objetivamente o seu valor 

(Bourdieu, 2010). 

 

Em suma, habitus refere-se a uma espécie de mapa mental que ajuda o agente a inteirar-se 

do campo onde se encontra, a entender e a percecionar o mundo segundo a sua educação e a 

lidar com situações de acordo com o seu campo. Quando o agente se encontra em um campo 

condizente com o seu habitus podemos referirmo-nos à expressão “como peixe na água” o 
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contrário é definido por Bourdieu como “histeresis” (Hardy, 2008; Houston, 2002).  Nesta 

situação poderemos imaginar a situação de um agente social tentar falar de arte sem ter os 

conhecimentos necessários para o fazer, ou seja uma espécie de falta de adaptação do campo.  

 

Mas este não é um conceito autónomo que controla os agentes. O habitus não é destino, 

como se vê às vezes. Bourdieu (1992:108): refere que “sendo produto da história, é um 

sistema de disposições aberto, que é incessantemente confrontado por experiências novas e, 

assim, incessantemente afetado por elas” (citado por Setton, 2002, p.64). No entanto, o 

habitus, não atua sozinho (Matton, 2008), “liga o indivíduo aos ambientes onde ele ou ela 

existe e atua, isto é, o campo, onde o seu ou sua prática é materializada e assim justificada” 

(Costa, 2013, p6). Para compreender todas as implicações de habitus, eu gostaria de analisar 

as relações entre os habitus [dos sujeitos] – sistemas de disposição socialmente constituídos 

– e os campos sociais [objetos]. (Bourdieu, 1972, citado por Ortiz, 1983) 

 

1.3.2 Campo  

 

Bourdieu (1972) pensa a noção de campo, entendido ao mesmo tempo como campo de forças 

e campo de lutas que visam transformar esse campo de forças (citado por Ortiz, 1983, pp.44-

45).  

 

De acordo com o autor Bourdieu, (1985a) 

 

O campo pode ser entendido como o lugar, área onde as práticas sociais acontecem, 

este, é influenciador e inibidor de certos comportamentos e possibilitador de outros. 

O “campo social pode ser definido como espaço multidimensional de posições onde 

cada posição atual é definida em termos de um sistema multidimensional de “co-

ordenadas” cujos valores correspondem aos valores de diferentes variáveis 

pertinentes. Assim, os agentes aí distribuídos, numa primeira dimensão, de acordo 

com o volume que possuem e, numa segunda dimensão, de acordo com a composição 

do seu capital”.  (p. 724) 

 

Bourdieu compreende campos sociais como universo ou microcosmo nos quais os agentes e 

instituições são integrados e interagem de acordo com as regras específicas do campo, é por 
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causa desta razão que o “campo” representa a parte mais estrutural da sua teoria (Bourdieu, 

1997 citado por Walther, 2014). De forma a entender as interações entre pessoas, ou explicar 

um evento ou fenómeno socias, é insuficiente olhar para o que foi dito ou o que aconteceu, 

é preciso examinar o espaço social onde estas interações ou transições aconteceram 

(Thompson, 2008).  

 

Utilizou assim a palavra campo (le champ) para se referir inter alia a um território, um 

campo de batalha e um campo de conhecimento (Thompson, 2008). Um território de forma 

a referir-se a um local físico; um campo de batalha enquanto local de conflitos entre 

intervenientes e um campo de conhecimento possuidor do seu próprio conjunto de regras, 

discurso convencionado e, portanto, lógica própria. Um campo social pode ser visto como 

um sistema de relações entre posições (que é o lado objetivo do campo, o lugar na hierarquia 

social que cada agente ocupa no campo), disposições (que são o lado subjetivo do campo, 

geradas pelo habitus e a propensão dos agentes para agirem de acordo com aquilo que 

interiorizaram), e posições tomadas (referindo-se à postura nas quais estas são expressas e 

cujos princípios se baseiam na estrutura e funcionamento do campo (T. Pimentel, 2017; 

Vandenberghe, 2010) 

 

Bourdieu conceptualizou assim o mundo social como um lugar de conflito (Vandenberghe, 

2010; Walther, 2014). Um mundo social como um campo de poder, feito de campos 

múltiplos onde campos maiores poderiam ser subdivididos em subcampos, por exemplo (arte 

em literatura, pintura, fotografia, entre outros). Cada subcampo apesar de seguir a lógica 

geral, também possui a sua própria lógica interna, regras e regularidades (Thompson, 2008).  

 

Na sua teoria refere que, apesar dos aspetos homólogos entre campos, uns prevalecem sobre 

outros. Como exemplo a autora refere que Bourdieu (1994) sustentou que todos os 

subcampos do campo cultural eram dominados pelo campo económico (citado por 

Thompson, 2008).  

 

Bourdieu, (1985b) no seu artigo “The Market of symbolic goods” refere que: 
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“A popularização e a legitimação existem em extremos opostos no campo da 

produção cultural: a popularização é definida pela produção cultural massiva, onde 

as considerações económicas são primárias; a legitimação é caraterizada pela 

produção restricta onde as considerações simbólicas surgem em primeiro lugar” 

(Stringfellow, MacLaren, Maclean, & O’Gorman, 2013, p. 78) 

 

Como Bourdieu refere “as análises às quais submeti campos tão diferentes (…) inspiravam-

se na intenção de estabelecer as leis gerais dos universos sociais funcionando como campo” 

(citado por Ortiz, 1986).  

 

De acordo com o Bourdieu (1985):  

 

“A teoria geral da economia de campos torna possível descrever e definir “formas 

específicas” de mecanismos gerais e conceitos como capital, investimento, interesse, 

dentro de cada campo, permitindo que se evite todas as formas de reducionismo, a 

começar pelo economismo, que apenas reconhece como valor o interesse material e 

a busca da maximização do lucro monetário”. (p. 20). 

 

Segundo Bourdieu & Wacquant (1992),  um campo pode ser estudado seguindo os passos 

seguintes:  

 

“1 analisar as posições do campo vis-à-vis o campo de poder; 2 Mapear as estruturas 

objetivas de relações entre as posições ocupadas pelos agentes sociais ou instituições 

que competem por formas legítimas de autoridade específica das quais pertencem ao 

campo; 3 Analisar os habitus dos agentes sociais, os diferentes sistemas de 

disposições que estes têm adquirido ao internalizar um determinado tipo de condição 

social e económica, e que encontre em uma trajetória definitiva dentro de um campo 

(…) uma oportunidade mais ou menos favorável para se tornar atualizada”. (pp. 104–

105) 

 

Ainda acerca da análise de um campo Bourdieu refere que a análise deve assim dedicar-se a 

descrever a estrutura do campo de produção e os mecanismos que lhe determinam o 
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funcionamento (em vez de se contentar com o simples registo, pedindo ele próprio 

explicações, de covariações estatísticas entre variáveis e acontecimentos) e também a 

estrutura da distribuição das disposições económicas sem esquecer de estabelecer, por 

análise histórica, as condições sociais da produção e das disposições que aí encontram a 

possibilidade de se realizar de forma mais ou menos completa (Bourdieu, 1985a). 

 

Foi criticado por sugerir alguma automatização aos agentes devido às propriedades do 

campo, no sentido em que, devido à relativa pequena quantidade de capital detida por alguns 

agentes, estes não poderiam ascender na hierarquia social em detrimento de outros, por 

exemplo. Contrariamente, “apesar do campo ser profundamente hierarquizado, com agentes 

sociais dominantes e com instituições a deterem considerável poder para determinar o que 

acontece, existe ainda agência e mudança” (Thompson, 2008, p73). Bourdieu acrescenta que 

“eles são agentes ativos e conhecedores apetrechados de um sentido prático que é um sistema 

adquirido de preferências, de princípios, de visão (…) e esquemas de ação” (citado por 

Thompson, 2008, p74). 

 

Tabela 3 - Caraterísticas da teoria do campo segundo Bourdieu  

Caraterística Aplicação ao campo 

a) Habitus Classe e subclasse as quais posicionam o agente, é uma predisposição para 

agir de acordo com o que assimilou ao longo do seu processo de 

aprendizagem 

b) “Estrutura” Refere-se ao sistema de relações entre agentes identificado no espaço 

social. 

c) Doxa Pode ser definida como o discurso convencionado, a opinião consensual 

(e.g. Pimentel, (2013) refere que a palavra doxa substitui a ideologia de 

Marx) ou a ortodoxia da classe dominante presente no campo que se 

refere a tudo acerca do que os agentes concordam e tudo o que aceitam 

“ser como é”, segundo Bourdieu “é um conjunto de crenças fundamentais 

que nem sequer precisam de ser afirmadas na forma de um dogma 

explícito e auto consciente, existem por si mesmas” (Bourdieu, 2000 

citado por Deer, 2008). 

d) Homologia 

estrutural entre 

campos 

Thompson, (2008) refere que Bourdieu oferece análises detalhadas 

conjuntas de números do campo económico e cultural de forma a mostrar 

não apenas correspondências entre campos, mas também importantes 

mutualidades que trabalham através de campos de forma a criar gradações 

na união de grupos sociais, distinguidos pelo seu gosto em comida, arte, 

habitação, escola e recreação.  
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“O efeito das Homologias é que cada posição num campo encontra o seu 

homólogo nos outros, sem que a correspondência tenha sido 

conscientemente procurada. É este príncipio que torna eficaz a crença na 

“pureza” do desenvolvimento na luta apenas pelos objetos que constituem 

o espaço de cada campo e, fazendo crer que as lutas são exclusivamente 

internas ao campo, recriá-las nele e nos outros campos” (Capucha, 1988, 

p149). 

e) Processo de 

alteridade 

 (Distinção) na medida em que os agentes se distinguem ao reconhecer e 

identificar as diferenças de terceiros, sendo igualmente os campos, o 

resultado do processo de diferenciação social (Bourdieu & Wacquant. 

2005).  

“A identidade social reside na diferença, é relativamente ao mais 

próximo, que representa a maior ameaça, que se afirma a diferença” 

(Bourdieu, 2010, p607). 

f) A autonomia Embora relativa, de alguns campos que enquanto espaços sociais estão 

imbuídos no espaço social. Walther, (2014) dá-nos o exemplo do campo 

intelectual que pode ser influenciado pela política, economia ou religião. 

g) Nomos Pode ser entendido como o conjunto de leis que governam específicos 

campos).  

h) Hysteresis Pode ser definida como inércia, mudança geracional, deslocação do 

habitus, crise social ou restruturação do campo. O desajustamento entre 

habitus e campo como consequência de qualquer mudança social 

significativa.  “Há uma inércia (ou uma hyteresis) dos habitus que têm 

uma tendência espontânea (inscrita na biologia) para perpetuar 

estruturas correspondentes às suas condições de produção” (Bourdieu, 

1998, p. 194)  

De acordo com Hardy, (2008, p. 132) “Onde a mudança [social] é 

indeterminada, hysteresis possibilita um termo técnico valioso de forma  a 

destacar a disrupção entre habitus e campo e as consequências disto ao 

longo do tempo.” 

Fonte: Elaboração própria com base em Bourdieu, (1998, 2010); Capucha, (1988); Hardy, (2008); 

Pimentel, (2013); P. Thompson, (2008); Wacquant, (2005); Walther, (2014) 

 

Os campos podem ainda ser vistos em termos de “produção restrita” onde os bens culturais 

produzidos são destinados a um público de produtores de bens culturais, e onde a avaliação 

da produção é conduzida de acordo com os critérios internos do campo (Stringfellow et al., 

2013) ou em termos de “reprodução generalizada” ou produção em larga escala (Bourdieu, 

1985c, 1985b). “Campos de produção generalizada têm menos influência nos produtores 

porque estes campos estão organizados com a ênfase na produção de bens culturais 

destinados a não produtores de bens culturais, “o grande público”. (Everett, 2002, p. 61) 
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Ao escrever sobre o campo da televisão, Bourdieu definiu campo como: 

 

“um espaço social estruturado, um campo de forças. Contém pessoas que dominam 

e pessoas que são dominadas. Constantes e permanentes relações de inequalidade 

operam dentro deste espaço, que ao mesmo tempo se transforma num espaço onde 

vários atores lutam pela transformação ou manutenção do campo. Todos os 

indivíduos neste universo transportam consigo para esta competição todo o poder 

(relativo) a sua disposição. É este poder que define a sua posição no campo e como 

resultado as suas estratégias”. (P. Thompson, 2008, p. 74)  

 

Através desta transcrição identificamos algumas das caraterísticas de campo elencadas na 

tabela anterior. Wacquant, 2005 carateriza o campo artístico como “arena particular, ou 

espaço estruturado de posições e tomadas de posição, onde indivíduos e instituições 

competem pelo monopólio sobre a autoridade artística à medida que esta se autonomiza dos 

poderes económicos, políticos e burocráticos” (Wacquant, 2005, p. 117). 

 

Esta sua forma de compreender e explicar o mundo social é possibilitada pelo habitus mas 

também estruturada pelo campo em análise. Tal como uma relação ontológica, o habitus 

representa a nossa subjetividade e o campo o objeto vivido, transportado, utilizado e 

analisado sobre o qual gravitamos à volta, alterando-o e sendo nós próprios condicionados 

por ele (Maton, 2008). Assim, a prática sociológica de Bourdieu corresponde à relação entre 

habitus e campo, mediada pelo capital (Castro, 2010). 

 

De acordo com Bourdieu (1986): 

 

“O mundo social é história acumulada, e por isso não pode ser reduzido a uma série 

descontínua de equilíbrios mecânicos instantâneos entre agentes tratados como 

partículas intermutáveis, devemos aqui reintroduzir a noção de capital e com ele a 

acumulação e todos os seus efeitos. Capital é trabalho acumulado (…) permite-lhes 

apropriar energia social na forma de trabalho reificado ou objetivado” (p.46).  

 

O conceito de campo é desenvolvido em maior detalhe no capítulo 3. 
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1.3.3 Formas de Capital  

 

De forma a analisar o mundo social ou os campos que o compõem, o sociólogo francês 

desenvolveu o conceito de capital simbólico (social e cultural) podendo este ser transferível 

e usado de forma simbólica.  

 

De acordo com Bourdieu, (2020): 

 

“Existem várias formas de poder (ou espécies de capital) assim como campos. Se 

houver uma forma específica de poder para cada campo, isso não significa que os 

outros poderes não possam operar aí, até determinado ponto e sob determinadas 

circunstâncias. Podemos certificarmo-nos de forma empírica qual é o valor do poder 

(ou de um capital) num determinado campo num determinado momento; cada campo 

“ativa” um conjunto particular de propriedades ao estabelecer um conjunto de 

propriedades pertinentes -  que significa eficiente – de forma a diferenciar entre 

agentes e instituições envolvidas nesse determinado campo”. (p. 34) 

 

Este conceito de capital é muito mais complexo do que em Marx, por exemplo possuindo 

uma dimensão simbólica e não apenas material gerando assim várias funções aquando da 

sua aplicação (Castro, 2010). “Quando Bourdieu junta o termo “cultural” com “capital”, ele 

apresenta um desafio ou provocação ao aglomerar o sagrado com o profano” (Moore, 2008, 

p104). É o que constitui os “jogos da sociedade” (Bourdieu, 1986). De forma a reintroduzir 

este conceito, Bourdieu apela a uma leitura não económica do mundo social, até então vista 

por ele como prevalente. “É de facto impossível dar conta da estrutura e do mundo social, a 

não ser que introduzamos o capital em todas as suas formas e não apenas na forma 

reconhecida pela teoria económica” (Bourdieu, 1986, p46). A sua natureza reside na sua 

transubstanciação. Apelando a uma análise mais abrangente das formas de trocas de bens 

mercantis, o conceito de capital (poder) tem na sua teoria o objetivo de levar em conta a sua 

representação simbólica e as tomadas de decisão na sua apropriação, posse e diferenciação 

por parte de agentes sociais (Carvalho, 2014).  
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Tal como Bourdieu (1986) refere: 

 

“Em particular [a teoria económica] define formas de troca como desinteressadas, que 

asseguram a transubstanciação, onde a maioria dos tipos materiais de capital – aqueles que 

são económicos no sentido restrito – possam ser apresentados na forma imaterial de capital 

cultural ou capital social e vice-versa” (p.46). “O autor tenta recolocar a “fina instância” da 

troca mercantil fora do alcance da economia em uma visão lata da antropologia de trocas e 

avaliações comerciais onde a económica é apenas um tipo (embora a mais importante)” 

(Moore, 2008, p.102).  

 

“Capital simbólico, isto é dizer, capital em qualquer das suas formas em que for 

representado, por exemplo apreendido simbolicamente, numa relação de 

conhecimento, ou mais precisamente, de reconhecimento ou desconhecimento, 

pressupõe a intervenção do habitus, como uma capacidade cognitiva constituída 

socialmente” (Bourdieu, 1986, p56).  

 

De acordo com Scholz, (2009) existe na visão do sociólogo francês uma dialética de 

desclassificação e de reclassificação. Existem duas formas diferentes de entender a 

representação simbólica de capital na sua obra com impacto na forma como se utiliza a sua 

teoria de capital. Veja-se a tabela seguinte: 

 

Tabela 4 - Visões diferentes da teoria de capital de Bourdieu 

Primeira visão Segunda visão 

Valores, crenças, gostos e estilos de vida de 

alguns grupos sociais (do habitus detido em 

comum no status de grupos pela virtude das 

relações de poder na sociedade e em termos 

como são definidos e diferenciados), são de 

uma forma arbitrária, elevados acima de 

outros de forma a conferir vantagem social 

(educação por exemplo). 

Na segunda: formas de capital como capital 

cultural, podem ser entendidas em termos de 

diferenças qualitativas em formas de 

consciência entre diferentes grupos sociais 

(frações de classe em vez de classes 

propriamente); isto é, em termos de habitus 

como especialização (“cultivação”) de 

consciência e um reconhecido domínio de 

alguma técnica (s). 

Fonte: Moore, (2008, p102) 
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Não apenas o capital serve de reconhecimento ao (s) agente (s) no mundo social em termos 

de status ou outra forma de reprodução social, mas igualmente aos conhecimentos adquiridos 

e detidos pelo indivíduo (Papalepore et al, 2014; Carvalho, 2014). De facto, Bourdieu, em 

primeiro lugar, cunha este conceito de forma a aludir às trocas culturais e sociais como 

simbólicas, de maneira a alargar a visão económica das mesmas e em segundo lugar, a sua 

hipótese teórica pode assim contemplar e mensurar o conhecimento detido de facto pelos 

agentes sociais nas suas várias dimensões simbólicas. No contexto da economia dos capitais 

Scholz (2009) refere que:  

 

“a inter-relação de capital de origem e o capital de chegada [demonstram] os 

objetivos de aquisição de um bem. Esse bem, no ponto de partida de sua conceção, 

possui uma objetividade e uma finalidade de utilização. No entanto, ao ser adquirido, 

introduz um capital simbólico de chegada do bem ao seu consumidor, o que pode ser 

o uso tal qual como foi concebido o bem, como também para outras finalidades”.    

(p. 90). 

 

Ainda na teoria do capital, este pode ser representado e convertido em três formas, segundo 

Bourdieu (1986):  

 

“o capital económico é convertido direta e imediatamente em dinheiro e pode ser 

institucionalizado na forma de direitos de propriedade; o capital cultural é 

convertível, em certas situações, em capital económico e pode ser institucionalizado 

na forma de qualificações académicas e o capital social, originado de “obrigações 

sociais” (conhecimentos), é convertível em certas condições em capital económico e 

pode ser institucionalizado na forma de um título nobiliárquico” (…) “Capital social 

é a junção de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede 

durável de mais ou menos relações institucionalizadas de conhecimento ou 

reconhecimento mútuos, ou em outras palavras, pertença a um grupo o que oferece a 

cada um dos seus membros com o apoio do capital coletivo a “credencial” que lhes 

dá direito ao crédito e todas as formas da palavra”. (Bourdieu, 1986, (pp47-51).   
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De forma simples podemos afirmar que o capital social representa os laços sociais que 

estabelecemos, que partilhamos com os outros e utilizamos em proveito próprio (ex. uma 

pessoa com maior capital social terá à partida maior capacidade de ação dentro de um ou 

vários campos, ou probabilidade de mobilidade social). O capital social refere-se a laços 

existentes entre pessoas como observáveis, mensuráveis, padrões de estratificação, para 

comunidades e a sua importância social (Ivana, 2017). Apesar de definido e desenvolvido 

através da posição que um agente ocupa no campo por Bourdieu, o conceito de “capital 

social imaginado” Ivana, (2017) leva a que o ato de alteridade mesmo que feito na ausência 

do agente social, influencie a imagem que outros têm dele. “Existe uma mudança entre o 

capital social imaginado pelo agente sobre ele próprio, para o imaginário de capital social 

do outro” (Ivana, 2017, p. 64). Esta é uma dimensão importante nas sociedades modernas 

visto que as ligações sociais são diferentes daquelas evidenciadas na obra de Bourdieu. 

 

O capital cultural reflete de alguma forma as teorias propostas pelos autores Veblen e 

Simmel, onde o gosto é determinado não apenas pelos bens materiais, mas também pela 

posse de conhecimento e tempo necessário para os apreciar e consumir (Stringfellow et al., 

2013, p. p79). O capital cultural pode ser entendido como conhecimento, habilitações 

académicas que um agente social detém em detrimento de outro (ex. um professor e o aluno). 

Para efeitos da presente tese, compreendemos o conhecimento, segundo Bell (1973) como: 

“um conjunto de declarações organizadas sobre factos ou ideias, apresentando um 

julgamento ponderado ou resultado experimental que é transmitido a outros por intermédio 

de algum meio de comunicação, de alguma forma sistemática” (citado por Castells, 2002, p. 

20) e informação segundo Porat (1977) como “dados que foram organizados e 

comunicados”, (Porat, 1977, p2 citado por Castells, 2002, p20).  

 

O capital simbólico que, embora abranja ambos, pode-se referir à reputação que determinado 

indivíduo possui ou não. De acordo com Moore, (2008), capital simbólico inclui subtipos 

como o capital cultural, capital linguístico, capital científico e literário dependendo do 

campo onde se encontre localizado.  
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Figura 2 - Os tipos de capital segundo Bourdieu 

 

Fonte: Walther, (2014, p.11)  

 

Assim estes tipos de capital são decorrentes da prática e constituem valor, ontologicamente, 

para uma determinada sociedade (Castro, 2010). De acordo com Wacquant, (2002), 

Bourdieu cunhou a noção de capital cultural e inseriu-o numa conceção generalizada de 

capital como “energia social” congelada e convertível. De acordo com Bourdieu (1986):  

 

“Capital, na sua forma objetificada e corporificadas, leva tempo a acumular, o qual 

tem uma capacidade potencial de produzir lucros e de se reproduzir a si próprio de 

forma idêntica ou expansível, contém uma tendência de persistir no seu ser, é uma 

força inscrita na objetividade das coisas para que todas as coisas não possam ser 

igualmente possíveis e impossíveis”. (p. 46) 

 

Por exemplo “o capital cultural é um sinal usado de forma a manter a dominação de classe e 

moldar as hipóteses de vida dos indivíduos” (Yaish e Katz-Gerro, 2010, p.2). A sua 

teorização (…) trata de atitudes, preferências e comportamento na forma de capital cultural 

corpóreo (Katz-Gerro & Yaish, 2008). Segundo o sociólogo francês, a primeira vez que a 

noção de capital cultural se apresentou, durante a pesquisa, como uma hipótese teórica, 
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tornou possível explicar o sucesso escolástico desigual de crianças originárias de diferentes 

classes sociais relacionado com o seu sucesso académico (Bourdieu, 1986). O conceito de 

capital cultural é uma pedra angular do trabalho teórico e empírico de Bourdieu (Munk & 

Krarup, 2011) 

 

Segundo o autor, numa passagem muito citada por variadíssimos autores (eg. Carvalho, 

2014; Moore, 2008; T. Pimentel, 2017; Pöllmann, 2013; Setton, 2005b; Walther, 2014) 

acerca das tipologias de capital cultural este: 

 

“pode existir sob três formas: no estado corpóreo (e.g. na forma de disposições 

duradoras da mente e do corpo; no estado objetificado, na forma de bens culturais 

(imagens, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, etc, (…) transmissível na sua 

materialidade (…) e no estado institucionalizado (…) como qualificações 

académicas)” (Bourdieu, 1986, p47).  

 

Na forma objetivada, está representado materialmente em coisas como obras de arte, 

galerias, museus, laboratórios, instrumentos científicos, livros - artefactos de vários tipos 

(…) bibliotecas, concertos. Na forma corpórea como linguagem corporal, posições, entoação 

e escolha de vida (…) elegância, gosto, desejo de reconhecimento de distinção (Moore, 

2008).  
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Tabela 5 - Tipologias de capital cultural  

Tipologias de 

capital cultural 
Explicação 

Capital cultural 

corpóreo 

“A maioria das propriedades do capital cultural podem ser deduzidas do facto, do seu estado fundamental estar ligado ao corpo e 

pressupõe corporização, (…) incorporação, (…) e implica um trabalho de inculcação, assimilação e demora tempo; tempo este que 

tem de ser investido pessoalmente pelo investidor (…) não pode ser concretizado em segunda mão”.    

Mas também é constituído socialmente na forma de libido [interesse] com toda a sua privação, renuncia e sacrifício. (…) O capital 

corpóreo, riqueza externa convertida em parte integral da pessoa em um habitus, não pode ser transmitido instantaneamente (de 

forma diferente de dinheiro, direitos de propriedade ou mesmos títulos nobiliárquicos) através de ofertas, comprado ou trocado. 

Esta tipologia de capital pode ser adquirida, até certo ponto, dependendo do período, sociedade e a classe social, na ausência de 

qualquer inculcação deliberada, e por causa disso de forma inconsciente. (…)  

A lógica especificamente simbólica da distinção assegura adicionalmente lucros materiais e simbólicos para os detentores de uma 

grande quantidade de capital cultural: qualquer competência cultural deriva da escassez de valor da sua posição na distribuição de 

capital cultural e gera lucros de distinção ao seu detentor. (…) O princípio mais poderoso de eficácia simbólica de capital cultural 

reside sem dúvida na lógica da sua transmissão (…) dependendo do capital cultural corporificado em toda a família”.  

Capital cultural 

objetificado 

“Contêm um número de propriedades que são definidas apenas em relação à forma corpórea de capital cultural. A sua 

objetificação em objetos materiais e media como textos, pinturas, monumentos, instrumentos é transmitido na sua materialidade. 

(…) O que é transmissível é a legalidade da sua posse e não (ou não necessariamente) o que constitui a pré-condição para uma 

apropriação específica nomeadamente, a posse e os meios de consumir um quadro ou usar uma máquina (…) sendo nada mais do 

que capital corpóreo.   

Os bens materiais podem ser apropriados materialmente o que pressupõe capital económico e simbolicamente o que pressupõe 

capital cultural. (…) Capital cultural no seu estado objetificado apresenta-se como autónomo, um universo coerente que apesar de 

ser produto de uma ação histórica contém as suas próprias leis ultrapassando vontades individuais (…) No entanto não deve ser 

esquecido que existe de forma simbólica e é materialmente ativo”  
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Fonte: Elaboração própria com base em Bourdieu, (1986).

Capital cultural 

institucionalizado: 

 “A objetificação do capital cultural na forma e qualificações académicas constitui uma forma de neutralizar algumas das 

propriedades e deriva do facto de, sendo objetificado, tem as mesmas limitações biológicas que o seu detentor. (…). Esta 

objetificação é o que faz a diferença entre o capital do autodidata que pode ser posto em causa em qualquer altura (…) e o capital 

cultural sancionado academicamente através de qualificações garantidas legalmente, formalmente independentes do seu detentor. 

(…)   

Ao conferir reconhecimento institucional acerca do capital cultural de qualquer agente, a qualificação académica também torna 

possível comparar detentores qualificados e mesmo a sua troca (através de substituição sucessiva). (…) O produto da conversão de 

capital económico em capital cultural estabelece o valor, em termos de capital cultural, do detentor de qualquer qualificação 

relativa a outras qualificações, e pela mesma via, o valor monetário pelo qual pode ser trocado no mercado de trabalho”  
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É o uso destes tipos de capital pelos agentes que o torna simbólico no mundo social. Torna-

se importante referir ainda que, o uso dos capitais, não é feito de forma desinteressada apesar 

de possuírem valor intrínseco (valores neles mesmos), ou seja, apesar do “interesse” 

transparente das trocas comerciais (capital financeiro), este não se configura de igual forma 

nos restantes capitais. As trocas de capitais sociais, culturais são sempre realizadas de forma 

intencional, apesar desta não ser admitida (Bourdieu, 1986). Segundo Moore, (2008) o 

sociólogo francês defende que a utilização de outras formas de capital simbólico é feita de 

maneira interessada, mas que estes, nas suas formas distintivas, negam ou suprimem o seu 

instrumentalismo ao se proclamarem como desinteressados ou de valor intrínseco.  

 

De acordo com Moore (2008): 

“No campo das artes, por exemplo, capital cultural é apresentado como refletindo o 

valor intrínseco das obras de arte em si mesmas (essencialismo) e a capacidade de 

certos indivíduos talentosos (aqueles com distinção) de forma a reconhecer e apreciar 

essas qualidades essenciais. No campo científico, o conhecimento é procurado 

aparentemente “por si próprio” por académicos desinteressados em busca da verdade. 

A apresentação formal do capital social é o altruísmo. Esta negação sistemática, do 

facto que capitais simbólicos são tipos transubstanciados de capital económico 

envolve o processo a que Bourdieu chama de desconhecimento”  (p. 104). 

 

No esquema sociológico de Bourdieu, o capital desempenha um papel de imensa importância 

pois é a sua detenção que vai definir a posição do agente num determinado campo ou em 

vários. Nas suas mais variadas formas a aquisição, detenção e utilização de capital vai 

interferir com as ações do agente ou grupos, de forma a influenciar tomadas de decisões e a 

legitimar a sua detenção. Como referido anteriormente, no caso do campo artístico referido 

por Wacquant (2005):  

 

“é um espaço estruturado de posições e tomadas de decisões, onde indivíduos e 

instituições competem pelo monopólio sobre a autoridade artística à medida que esta 

se autonomiza dos poderes [capitais] económicos, políticos e burocráticos (…) mas 

é também um campo de batalha, terreno de luta em que os participantes procuram 



 

 ________________________________________________________________________  

45 

 

preservar ou ultrapassar critérios de avaliação, ou, para usar o idioma conceptual de 

Bourdieu, alterar o peso relativo dos diferentes tipos de “capital artístico” (p. 5).   

 

Se se torna compreensível que a utilização dos vários tipos de capital é feita por razões de 

distinção, status, reconhecimento, mobilidade social, disposições “cultas”, entre outras, é 

interessante referir que, as formas de capital são importantes na sua transubstancialização e 

possibilidade de conversão em outros tipos de capital. O domínio do código de linguagem 

por parte do recetor irá favorecer uma melhor e maior fruição da obra de arte quanto maior 

for a detenção do respetivo capital cultural (Born, 2010; Bourdieu, 1986, 1996; Bourdieu & 

Darbel, 2003; Siqueira, 2010). Como Bourdieu & Darbel, (2003) explicam e exemplificam 

no caso dos museus e as disposições “cultas“: 

 

“a não inexorabilidade da mensagem [informação prestada durante a visita], faz com 

que a riqueza da receção, dependa, antes de tudo, da competência do recetor, ou seja, 

do grau de controlo relativamente ao código da ”mensagem” (…) quando a 

mensagem excede as possibilidades de apreensão do espectador, este não apreende a 

sua interação e desinteressa-se do que lhe parece ser uma confusão sem o menor 

sentido”. (p. 71)  

 

“A obra de arte só adquire sentido e interesse para quem detém o código segundo a qual a 

obra é codificada” (Bourdieu, 2010, p45). “A obra de arte considerada enquanto bem 

simbólico não existe como tal a não ser para quem detenha os meios de se apropriar dela, ou 

seja, de decifrá-la” (Bourdieu & Darbel, 2003, p71). 

 

Em jeito de resumo e refletindo acerca do que aqui foi referenciado, Bourdieu desenvolveu 

um sistema conceptual relacional que lhe permitiu analisar a realidade social como um jogo 

de forças, cujos participantes agem por conta própria segundo caminhos historicamente 

traçados, sendo estes influenciados por fatores internos como a sua educação e fatores 

externos como a lógica dos campos onde estes se localizam, sempre à procura de recursos 

disponíveis aí localizados. A figura seguinte de Walther, (2014) resume a relação entre os 

três conceitos base de Bourdieu. 
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Figura 3 - A interação entre campo, capital e habitus 

  

Fonte: Walther, (2014, p.16) 

 

A explanação anterior permitiu introduzir a “teoria da prática” de Bourdieu enunciando os 

seus objetivos (e.g. quebrar contradições dualistas, apelar a uma sociologia relacional, dar 

ênfase a discursos não económicos na explicação do social…), as suas caraterísticas 

conceptuais principais (e.g. Campo, habitus e capital), o seu requisito relacional de 

funcionamento e a percecionar as vantagens do seu aparelho teórico por exemplo na 

aplicação a campos tão díspares como a política, ciência, literatura, moda entre muitos 

outros. Nesta altura, depois de apresentados os termos centrais do pensamento de Bourdieu 

e entendida a natureza relacional dos seus principais conceitos, procurámos tecer outras 

considerações “secundárias” ao seu sistema sociológico, com certeza interessantes para a 

compreensão geral da sua visão.  
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Reavivar na noção de habitus e a construção do conceito de campo procuraram, como já foi 

aqui referido, aproximar posições diferentes de ler o mundo, procurando escapar a uma 

“simples” leitura ontológica do social (Grenfell, 2008) e ao “monopólio do discurso 

económico do social” (Bourdieu, 1986, 2006). Mais, esta relação mediada pela apropriação 

e transferência de capital em vários campos, com gradações diferentes, permite percecionar 

que, por um lado, através das homologias de campo (Montagner & Montagner, 2011) 

enquanto “modelos metodológicos de transferências”, esta relação possa ser verificada em 

campos diferentes, por outro lado, a construção de “uma estrutura de relações objetivas”, o 

campo, permite percecionar que, em vez de vermos a transferência como responsável pela 

construção do objeto, é a construção do objeto que chama a si a transferência e o estabelece 

(Bourdieu, 1985c).  

 

Segundo (Bourdieu, 1985a):  

 

“As transferências de capital são visíveis na construção do objeto na medida em que 

força o indivíduo a ver as relações de troca (…) de acordo com a estrutura das 

relações (…) entre o capital dos interlocutores ou de grupos”. (p. 20) 

 

São estas relações objetivas, estabelecidas numa espécie de rede de relações a que 

poderemos chamar de campo, que a relação “ontológica” se oficializa perante a transferência 

de determinado capital afeto ao campo em questão e ao seu habitus detentor. Em seguida 

centramo-nos na necessidade de atualizar os três conceitos (facto reconhecido por vários 

autores como veremos em seguida) à luz do paradigma pós-moderno, nomeadamente do 

consumo cultural, tema central para a discussão da presente tese. 

 

1.4 Habitus, capital e campo no paradigma pós-moderno – Bourdieu revisitado 

 

Como vimos até aqui, a aplicação e desenvolvimento dos conceitos centrais do esquema de 

pensamento Bourdieusiano, teve o objetivo de auxiliar o sociólogo francês nos meados do 

séc. passado, a compreender a realidade social e dos seus agentes, não apenas procurando 

resolver questões entre agência e estrutura, mas também analisando os inter-relacionamentos 

de determinado agente ou conjunto de agentes sociais, instituições, classes e sua 

diferenciação, em relação a estilos de vida que apresentam a determinado momento, mas 
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igualmente trajetórias individuais e de classe em matéria de reprodução social, identificando 

desigualdades em inúmeros campos relacionando a sua produção e reprodução.  

 

O subponto anterior serviu igualmente de introdução à teoria geral de Bourdieu e à relação 

próxima de alguns dos seus conceitos base e acessórios. Com especial ênfase na cultura e no 

consumo cultural foi do interesse desta tese, explorar a pertinência da obra de Bourdieu no 

contexto cultural e de consumo cultural atuais. Neste sentido, foi necessário atualizar os 

conceitos centrais de Habitus, Capital e de Campo, de forma a verificar a sua possível 

aplicação ao estudo de experiências de turismo criativo e procurar percecionar e mensurar o 

papel que o capital cultural ali desempenha e sua relação com o habitus e campo. Essa 

necessidade provém da crítica que alguns autores levantam em relação à obra de Bourdieu 

(Curto et al., 2010) justificando a sua pertinência no presente estudo. 

 

Apesar de constituir uma obra ímpar e influenciadora de diversos estudos em várias 

disciplinas, alguns autores levantam dúvidas no que concerne a: questões empíricas 

(contexto especial do sistema educativo francês e a separação entre alta e baixa cultura em 

função dos novos média desde a década de 60 do séc. XX); questões teóricas (a necessidade 

de revisão de variáveis entre cultura e classe de forma a incluir as questões do género e etnias 

na relação entre cultura e estratificação sociais e a interpretação estética kantiana de 

Bourdieu no que respeita às práticas de consumo cultural) e políticas culturais (diferentes no 

Reino Unido por exemplo) são apontadas por T. Bennett & Silva, (2011); Tony Bennett & 

Silva, (2006); Yaish & Katz-Gerro, (2010); no contexto restrito da educação em especial os 

trabalhos de Lareau & Weininger (2003), os processos generativos que possibilitam a 

geração de capital cultural informal, para além da família e da escola (Setton, 2005b, 2005a), 

a formação de habitus diversos na atualidade (Setton, 2002) e o consumidor omnívoro 

(Peterson, 1992). 

 

Acerca da tipologia do consumidor omnívoro, Curto et al (2010) referem: 

 

“este último indiretamente inspirado na figura do bricoleur e na prática do bricolage, 

traduzida pelo hibridismo pós-moderno, não passariam de uma projeção criada pelo 

próprio inquérito, em correspondência com as expetativas de uma ideologia liberal, 
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que não consegue pôr o dedo nos contextos relacionais em que essas mesmas práticas 

têm lugar” (pp. 34–35). 

 

De destacar ainda, o trabalho “Culture, Class, Distinction” de (Bennett et al., 2009), 

desenvolvido a partir de 2003. Este teve o objetivo de retrabalhar os conceitos de Bourdieu, 

dando importância a outras variáveis como o género ou a etnicidade em relação à matriz de 

classes de “A Distinção” (Curto et al., 2010). Prior, (2005) chama-nos a atenção para a 

necessidade da formação de uma classificação menos rígida de formações sociais no que ao 

conhecimento da arte diz respeito. “A erosão entre as fronteiras entre o estético e o 

económico, entre a arte e a cultura popular são resultado da comodificação que colocaram 

os museus ao lado de centros comerciais nos reinos do consumo e entretenimento” (Prior, 

2005, p.123).  

 

O mesmo autor refletindo principalmente sobre duas obras de Bourdieu, a “Distinção” 

(1979) e “O amor pela arte” (1969) enumera três críticas: a visão “monolítica de instituição” 

como o museu idealizado enquanto um estático ”bastião” da alta cultura à qual falta subtileza 

e precisão; um foco na classe social descorando outras dimensões da estratificação como 

“género, sexualidade, idade e etnicidade” e uma crítica de visão pós-moderna sobre a 

mudança social, o consumo e a cultura visual nomeadamente mudanças nas formas de 

consumo visual, o aumento em massa da educação superior e restruturações económicas 

particularmente a mudança entre a indústria e a economia de serviços (Prior, 2005, pp. 130-

132). Na mesma linha, defende-se nesta tese que existe a necessidade de noções e 

caraterísticas que correspondam à nova realidade da economia da experiência, da economia  

do conhecimento e da economia colaborativa sobre os quais se fundamenta o 

desenvolvimento do consumo do turismo criativo, como se analisa no capítulo 2.  

 

Estas atualizações seriam mais apropriadas para responder às questões referentes à produção 

e consumo culturais e à conceção Bourdieusiana de campo e suas produções “restritas e 

generalizadas” (Bourdieu, 1985b; Everett, 2002; Stringfellow et al., 2013). O consumo pós-

moderno tem implicações bem evidenciadas pela autora Fowler, (1996) quando se refere aos 

trabalhos da análise da génese do campo literário realizado por Bourdieu sobre o precurso 

social de artistas franceses no séc. XIX, onde as diferenças entre a alta cultura e baixa cultura 
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se encontravam cristalizadas, onde o estatuto do artista encontrava o reconhecimento dos 

entendidos (dominantes e interpretes do código “artístico”), os lugares/posições específicas 

do poeta, escritor e pintor ou demais intelectuais na tentativa de revolução de mentes e 

formas de ver o mundo, as mudanças na bohemia, entre outros.  

 

“A mudança histórica chave é o novo fenómeno de crença “coletiva” [consumo cultural de 

massas no sentido de Adorno, (2002)]. Como destaca Fowler, (1996):  

 

“Por outras palavras, o alto preço de quadros impressionistas e modernistas não pode 

ser explicado somente em termos de valor, ou seja, o custo do trabalho está 

relacionado com o custo da produção do trabalhador (o pintor) com competências 

apropriadas. Por isso Bourdieu argumenta que o valor material apenas representa a 

“casca externa” da arte. (…) Bourdieu está, sem dúvida, certo de que tais crenças 

coletivas no patrimônio da arte servem como garantia de confiança de valor, mas 

também pode-se perguntar se a arte não se transformou em uma loja estável (global) 

de valor, numa época em que as moedas nacionalizadas também são voláteis para 

atender a esta função” (p. 79).  

 

É a ideia da tirania do mercado evidenciado pelo autor francês.(Everett & Jamal, 2004). 

Estas condições têm alterações em uma concepção pós-moderna como aqui se procura 

aludir. De uma forma geral poderemos afirmar que a crise dos papéis socializantes 

tradicionais da escola e outras instituições ligadas à produção, divulgação e consumo cultural 

é notória, mas também as caraterísticas das novas famílias e as novas tecnologias vieram 

colocar em causa algumas das questões presentes na obra de Bourdieu, facto inegável até 

mesmo para os seus fiéis seguidores. Não é preciso muito esforço para pensar na influência 

das novas tecnologias e no profundo impacto social, cultural e claro económico que levaram 

não apenas ao processo de consumo cultural atual (internet, redes sociais, etc.) mas 

igualmente, o papel das relações familiares na aquisição de capital cultural. Também a sua 

influência no campo do turismo, traduzindo-se em algo que o próprio Bourdieu não poderia 

antecipar totalmente.  
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Desta forma, são vários os autores que defendem a necessidade de uma atualização dos seus 

conceitos, quando aplicados a temas recentes (Ahmad, 2013; Arriagada, 2014, 2015; 

Arriagada & Cruz, 2014; C. Costa, 2013; Edgerton & Roberts, 2014; Hanquinet et al., 2014; 

Lareau & Weininger, 2003; Nedelcu, 2012; Pöllmann, 2013, 2016; Prieur, 2013; Prieur & 

Savage, 2011, 2013; Prior, 2005; Setton, 2002, 2005b).  

 

Perante esta constatação, os autores supracitados não se limitaram a advogar a necessária 

atualização dos termos desenvolvidos por Bourdieu. Fizeram-no ao mesmo tempo que 

tentaram resolver problemas metodológicos, teóricos e empíricos de forma a adaptar a 

prática sociológica a novos problemas caraterísticos da atualidade. Para tal, podemos balizar 

os seus vários contributos em várias áreas sociológicas. Entre elas: Sociologia (Thatcher, 

Ingram, Burke, & Abrahams, 2016; Vandenberghe & Véran, 2016); Sociologia da educação 

(Costa, 2013); (Lareau & Weininger, 2003); (Setton, 2002, 2005b); (Prieur, 2013; Prieur e 

Savage, 2013); (Pöllmann, 2013, 2016); consumo cultural e novas tecnologias (Ahmad, 

2013); (Arriagada, 2014, 2015; Arriagada e Cruz, 2015) e mobilidades (Nedelcu, 2012). 

Ainda que de forma isolada, os “seguidores” de Bourdieu apontam insuficiências nos seus 

conceitos e procuram atualiza-los à luz de contextos e paradigmas atuais. 
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Tabela 6 - Síntese dos termos chave de Bourdieu segundo os seus seguidores 

 

 

Autor 
Termos 

atualizados 
Nova definição Conceptualização e fundamentos teóricos 

 

(Setton, 

2002) 

 

Habitus 

Habitus sistema flexível de disposição, não apenas 

resultado da sedimentação de uma vivência nas 

instituições sociais tradicionais [família e escola], mas 

um sistema em construção, em constante mutação 

adaptável aos estímulos do mundo moderno. 

A autora evidencia as novas caraterísticas da modernidade 

como a crise nos valores e nas funções das entidades 

socializadoras tradicionais como a família e a escola e a 

reflexividade de Giddens (1994) na formação de um novo 

habitus consciente da sua nova realidade. 

(Setton, 

2005b) 

 

Capital 

Cultural 

Capital cultural pode-se expressar na forma de 

diplomas, visitas a museus e assistência a concertos 

eruditos ou na sua impossibilidade (…) expressar 

através de comportamentos menos aristocráticos não 

deixando de ser utilizado como capital distintivo. 

A autora identifica novas formas de formação de capital 

cultural fruto do fim da diferenciação entre alta e baixa cultura 

e de investimentos culturais heterogéneos como “jornais e 

revistas, televisão e internet [TICs]” (…) “constituindo 

estratégias formais e informais difundidas por estâncias não 

legítimas” (Setton, 2005). Reconhece a formação de capital 

cultural em segmentos de baixa escolaridade.  

 

 

 

Prieur 

(2013); 

Prieur &  

Capital 

Cultural 

Dois tipos de Capitais culturais emergentes: 

a)modo conhecedor da cultura através de 

interiorização e b) capital cultural de orientação 

cosmopolita [internacional] (oposição entre cultura 

tradicional e moderna). 

Os autores rejeitam a tese do “omnívoro cultural” (Peterson & 

Kern, 1996), reconhecendo a menor influência da alta cultura 

e o crescente papel dos média como fonte para a aquisição de 

sub-capital cultural, emocional e técnico. Esta situação 

contribuiu para o capital cultural objetivado ser largamente 

suplantado pelo capital corpóreo devido à expansão das 
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Savage, 

(2011; 2013) 

escolhas estéticas em países ocidentais e o interesse pelo que 

constitui uma novidade.   

Arriagada, 

(2014, 

2015); 

Arriagada 

& Cruz, 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitus, 

Capital e 

Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitus digital – Disposições [individuais] que 

estruturam formas de ser e de fazer de objetos digitais 

– é desenvolvido através da troca de informação em 

redes e na prática com as TICs (Arriagada, 2014, 

p115). 

 

Capital digital “fluência prática com o conjunto de 

tecnologias necessárias para produzir e manter não 

apenas um site, mas também uma rede social que liga 

um conjunto de atores com uma diversidade de 

interesses” (Arriagada & Cruz, 2014, p153)  

 

Segundo o autor: proponho o conceito de capital 

digital como uma forma de mediação cultural, 

particularmente de novas tecnologias e fluxos 

(globais/locais), que permite aos indivíduos atingirem 

posições de destaque entre vários campos de produção 

cultural, assim como situá-los entre redes de fluxos, do 

mesmo modo o capital é valorizado e trocado. 

(Arriagada, 2014, P16).  

 

 

Campo Digital – Espaço tecnológico onde websites e 

outras plataformas operam o campo que eles 

[mediadores culturais] constroem para exibir o seu 

capital digital para se distinguirem de forma a 

Os autores utilizam os três conceitos principais de Bourdieu 

procurando mapear os novos mediadores culturais da cena 

musical de Santiago, Chile. Fazem-no expandindo o conceito 

de intermediadores culturais de (Bourdieu, 2010) e 

mediadores de (Latour, 2005, 2007) este (baseado na actor 

network theory). Mencionam o papel dos mediadores culturais 

no contexto atual do circuito de produção, reprodução, 

distribuição e consumo cultural na era das novas tecnologias. 

Permite o estabelecimento de novas redes virtuais ao mesmo 

tempo que os seus intervenientes desempenham vários papéis 

dentro deste circuito. A ANT segundo (Latour, 2005, 2007) 

permite percecionar categorias que emergem das relações 

entre diferentes tipos de agências humanas (músicos, web 

designers) e não humanas (websites, cenas musicais) sendo 

estas últimas entidades resultantes de múltiplas relações e 

conexões objetificadas, assim como verificar como websites 

são criados empiricamente como associações momentâneas 

(Arriagada, 2014, P77).   
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atingirem posições de reconhecimento dentro desse 

campo digital. Adaptado de (Arriagada, 2014, p120). 

Nedelcu, 

2012 
Habitus 

Habitus transnacional - [sistema de disposições 

duráveis, geradoras de práticas e representações 

“cosmopolitas”] “servindo para analisar experiências 

transnacionais na era digital assim como uma forma de 

interpretação de mecanismos através dos quais 

migrantes desenvolvem uma multiplicidade de 

competências emocionais, analíticas, criativas, 

comunicativas ou funcionais” Vertovec (2009) citado 

por Nedelcu, 2012, p1345-1346)  

 

A autora menciona a formação de um habitus transnacional, 

referindo-se a migrantes romenos. Este forma-se através de 

experiências de mobilidade e fusão de referências culturais 

[heterogéneas] locais, nacionais e cosmopolitas onde o 

processo de enraizamento acontece segundo um estilo de vida 

“on the move” (Nedelcu, 2012, p1346) herdado das suas 

viagens físicas e virtuais. 

Pöllmann, 

(2013, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 

 

 

 

 

 

 

 

Capital intercultural – corresponde às três formas de 

capital cultural desenvolvido por Bourdieu (1986). No 

seu estado objetificado pode-se referir a “monumentos 

(…), acordos internacionais (…) como a declaração 

universal dos direitos do homem; no seu estado 

institucionalizado corresponde a escolas bilingues ou 

multilingues, universidades interculturais, tribunal 

europeu dos direitos humanos ou a ONU; por fim no 

estado objetificado: livros, artigos, folhetos, 

relatórios, discursos, ou qualquer outra publicação 

académica ou não académica de caráter 

intercultural” (Pöllmann, 2013, p1).  

O autor expande o conceito de capital cultural no contexto da 

sociologia da cultura e da educação onde expõe preocupações 

com a sua realização e acumulação em ambientes 

interculturais de estudantes, professores e instituições de 

ensino. Refere que capital intercultural pode ser adquirido e 

aplicado numa forma mais ou menos intuitiva ou reflexiva de 

forma direta (ex. durantes programas de intercambio cultural) 

ou forma indireta (livros, televisão ou a internet). 

 

A realização de capital intercultural, pode sem dúvida, ajudar 

várias pessoas de variadas origens a desenvolver um sentido 

prático intercultural para o mundo global interconectado que 

habitam – e ao fazê-lo constroem o caminho em relação a 

benefícios inter (pessoais) e societais (Pöllmann, 2013). 
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Costa, 

(2013) 

 

Habitus e 

Campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitus digital de académicos – formado a partir de 

práticas académicas digitais, influenciadas pelo 

conhecimento digital no contexto da Web 

participativa. 

 

Campo: “Web participativa como um campo de 

interação; o contexto que influencia e justifica o 

habitus de académicos envolvidos em práticas 

digitais” (Costa, 2013, p8). 

Conceptualizando os conceitos de habitus académico e seu 

respetivo campo, a autora aplica as caraterísticas da “academia 

digital” de Weller, (2011) “Digital”, “Networked” e “Open” 

(Costa, 2013).  

 

Refere que a prática académica digital é definida como 

disposições que estes adquirem através do seu envolvimento 

ativo na “web participativa” e as redes de conhecimento que aí 

existem (Costa, 2013).  

 

“A integração da Web participativa na prática escolar, 

significa uma mudança nas convenções de cocriação e a 

discussão em tornar o conhecimento mais acessível a novas 

audiências” (Costa, 2013, p8). 

(Lareau & 

Weininger, 

2003) 

Capital 

cultural 

Capital cultural – engloba o conhecimento das 

competências académicas como igualmente técnicas 

ou “habilidade” 

Lareau & Weininger, (2003) estabelecem a ligação entre 

competências técnicas (saber falar de um determinado tema) e 

práticas (know how técnico) como indissociáveis do conceito 

de capital cultural. 

Fonte: Elaboração própria com base em  Arriagada, (2014, 2015); Arriagada & Cruz, (2014); Costa, (2013); Lareau & Weininger, (2003); Nedelcu, (2012); 

Pöllmann, (2013, 2016); Prieur & Savage, (2011, 2013); Setton, (2002, 2005)
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Assim, longe de possuirmos trajetórias individuais baseadas nos valores e contextos de 

determinada classe,  e de acordo com Setton (2002): 

 

“na diversidade de referências, na falta de um sistema único, integrado e permanente 

de valores que oriente a ação, o indivíduo pode ver-se impelido a traçar suas próprias 

diretrizes de maneira cada vez mais consciente e reflexiva, fazendo uso da razão, 

refletindo, no sentido dado por Giddens (1994) ao conceito de reflexividade”. (p. 66) 

 

“Em um mundo objetivo em que as instituições perdem paulatinamente o poder de ditar 

normas e condutas, o indivíduo pode viver a experiência de construir reflexivamente parte 

de seu próprio destino” (Setton, 2002, p67). 

 

Desta forma, uma conceção contemporânea de habitus deve ter em mente esta dupla visão: 

“um mundo com uma variedade crescente de instituições produtoras e promotoras de 

saberes, valores e comportamentos (…) e a observação do ritmo das mudanças tecnológicas, 

o questionamento das instâncias de referências e as transformações na construção das 

experiências individuais” Setton, (2002, p67). Um habitus como trajetória, mediação do 

passado e do presente; habitus como história sendo feita; habitus como expressão de uma 

identidade social em construção. 

 

Perante tal cenário heterogéneo, também Prieur (2013) e Prieur & Savage, (2013) defendem 

que “o conceito [de capital cultural] precisa de ser revisitado à luz das condições diferentes 

do início do séc. XXI” (Prieur, 2013, p1). À semelhança de vários autores, referem como 

razões, o declínio da alta cultura tradicional na atualidade e não aprovam o conceito de 

“omnívoro cultural” devido à falta de suporte empírico quanto a uma tolerância dos mais 

cultos em relação a formas culturais não cultas e também o facto de esta definição ter claros 

limites quando confrontado com objetos da cultura popular (Prieur, 2013). 

 

“É lugar comum reconhecer que a alta cultura tradicional tem desaparecido ou não é tão 

marcada em outras nações como foi na França na altura em que a Distinção foi escrita” 

(Broady, 1998; Danielsen 1998; Lamont 1992; Lamont & Lareau, 1988; Lareau & 

Weininger, 2003) citados por Prieur, (2013, p1). As formas de capital cultural emergente 
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que avançam, baseiam-se nesta mudança no consumo cultural, pela atração do novo. A 

globalização atrai novos gostos propalados pelos media e proporciona o seu consumo 

massificado e global.  Setton, (2005b) defende assim que, a análise do capital cultural e da 

sua formação deve ser revista à luz do paradigma moderno onde as novas tecnologias 

desempenham um papel fundamental, não renegando o papel tradicional da família e da 

escola.  

 

A título de exemplo, os autores Bennet et al (2009): referem: ‘‘Os media podem, em 

princípio, e provavelmente até certo ponto, servem de fonte para adquirir subcapital técnico, 

emocional e cultural” (…) (p. 151). Ainda em relação ao papel dos media o autor Isaac, 

(2008, p. 72) refere que “o perfil do turista pósmoderno é discutido por ambos Urry (1990) 

and Walsh (1992). Eles descrevem como muitos consumidores pós-modernos recebem 

muito do seu capital cultural através de representações dos media, incluindo viagens”.  

 

Como nos informa Crang (2014): 

 

“As viagens são uma forma de acumular “capital cultural” onde a riqueza cultural é 

acumulada. O valor de experiências particulares, vai mudar de acordo com o tempo 

e o gosto, e os grupos sociais. Isto destaca uma dinâmica, o campo competitivo do 

gosto e do capital cultural, onde enquanto um lugar se torna popular perde ou ganha 

“capital” entre vários grupos de pessoas de acordo com os vários cânones de gosto 

que se aplicam nos e entre grupos sociais”. (p. 72) 

 

Ligamos mais uma vez a aquisição de capital cultural aos “media” e ao turismo. Os autores 

Arriagada, (2014, 2015) e Arriagada & Cruz, (2014) são muito profícuos na atualização das 

ferramentas de pensamento de Bourdieu, na medida em que não apenas as atualizam, como 

as aplicam claramente ao campo nas novas tecnologias, circuito de produção cultural e 

musical online. Caraterizam o trabalho desenvolvido pelos novos mediadores culturais 

(fans/consumidores) no estabelecimento não apenas de redes virtuais com manifestações 

físicas na forma de eventos, mas também no estabelecimento de distinções sociais por parte 

de todos os “atores” envolvidos na cena musical de Santiago do Chile. O objetivo da 

maximização de lucro nas escolhas dos agentes presente em Bourdieu, está presente no 
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estabelecimento de parcerias com marcas de consumo e o seu patrocínio ligado à realização 

de eventos. 

 

Aplicam o conceito de capital ao mundo digital, afirmando que websites podem configurar 

novas formas de capital cultural transformado em capital digital. Tal como trajetórias 

pessoais online, tornadas possíveis pelo estabelecimento de redes virtuais como 

perpetuadoras de redes pessoais, o conceito de capital social é expandido. Assim surge o 

conceito de “habitus digital” detido, desenvolvido e atualizado virtualmente por 

consumidores de música.  

De acordo com Arriagada (2014): 

 

“Através das suas práticas no desenvolvimento de websites, mediadores culturais 

definem quem está a desenvolver coisas interessantes de forma a serem consideradas 

por audiências (fazem distinções culturais), estabelecem categorias sociais de forma 

a fazer distinções. Também agem como curadores da “cena”, atribuindo significado 

e valor aos seus bens culturais e mediando identidades, gostos e estilos de vida, 

convertendo-os em objetos valiosos de consumo” (p.10) 

 

O trabalho dos intermediadores culturais de Bourdieu é feito na base da maximização e 

conversão de diferentes tipos de capitais em capital económico, de forma similar o foco 

concentra-se na competição entre vários autores para atingir lugares de destaque em 

determinado campo. O autor esclarece que “isto pode ser contestado empiricamente 

desmontando as motivações por detrás das práticas dos autores em vez de o assumir a priori” 

(Arriagada, 2014, p74). No caso da cena musical chilena e de forma a explicar e justificar as 

práticas dos seus atores [músicos, fans/consumidores] usam termos como “divertimento” e 

“autorrealização”, querendo isto dizer que nem todas as suas ações são orientadas de forma 

a atingir um lugar de reconhecimento num determinado campo.  

 

Ainda de acordo com Arriagada (2014):  

 

“a atenção de Bourdieu é orientada às estratégias individuais para atingir posições 

sociais em um campo como resultado da sua habilidade para circular e adicionar 
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significado a objetos, em vez das suas estratégias e criatividade estarem associadas à 

realização desses significados”(…) “o foco de Bourdieu nos objetos enquanto 

portadores de significados assim como artefactos nos quais os atores inscrevem 

significados, são sempre entendidos como marcadores de distinção e instrumentos 

de estratégia social (Miller, 1987) permitindo que indivíduos atinjam posições 

poderosas em determinado campo de forma a maximiza-las ou converte-las em 

capital económico (p.74).  

 

No exemplo aqui retratado da cena musical e sua presença online, o conhecimento acerca de 

tecnologias digitais e sites de música funciona, como marcador de distinção no campo 

(Arriagada, 2014). No caso do turismo criativo, o conhecimento detido pelo turista criativo 

e por ele desenvolvido no decorrer de experiências de turismo criativo, pode funcionar como 

fator de demarcação social através de escolhas de consumo cultural (Pappalepore, Maitland, 

& Smith, 2010, 2014). Mais do que explicar o funcionamento do turismo criativo à luz do 

campo do turismo, será possível aplicar os conceitos de habitus, capital e campo, focando a 

distinção social e maximização de capital dentro do campo do turismo, conceptualizar e 

percecionar as escolhas no contexto do consumo cultural turístico, como referido por 

Arriagada, com o objetivo de “prazer afetivo” (Baym & Burnett, 2009) citados por 

Arriagada, (2014). Isto é, a participação nas artes por mero deleite. 

 

Ainda de acordo com Arriagada, (2014) esta descrição não minimiza os conceitos de habitus 

e capital de Bourdieu, especialmente para compreender como as disposições e conhecimento 

usado na criação de sites pelos atores, através de práticas envolvidas na sua construção, em 

vez disso alguma coisa preexistente, estrutura, mas também é estruturado pela cena musical 

como campo de produção cultural. “É esse conhecimento que orienta as distinções 

individuais entre a produção cultural da cena como música, performances dos músicos e 

reviews de eventos musicais” (Arriagada, 2014, p75).  

 

Por outro lado, o autor escolhe o conceito de mediadores culturais (Latour, 2005) em vez do 

intermediador cultural (Bourdieu, 2010). Nesta opção metodológica Arriagada, (2014) , opta 

pelo conceito sociológico que melhor se adapta à análise de categorias como websites que 
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emergem da relação e discursos que contribuem para a sua criação, enquanto entidades 

momentâneas.  

 

De acordo com Arriagada (2014): 

 

“Para Latour (2005), mediadores são atores que transformam, traduzem, distorcem e 

modificam o significado ou os elementos que supostamente transportam (Latour, 

2005, p39). Entretanto, intermediários transportam significados sem os distorcer” 

(p.78). 

 

Nedelcu, (2012) refere-se ao habitus transnacional ao destacar o papel que as novas 

tecnologias desempenham ao produzir estilos de vida “ligados” facilitando a socialização 

para lá de fronteiras físicas.  

 

“Hoje em dia a internet facilita a copresença de atores móveis em múltiplas 

localizações e permite a emergência de um novo habitus transnacional. Também 

aumenta novas formas conectadas de mobilização e coesão à distância, apesar de 

ainda subsistirem muitos migrantes que ainda não podem beneficiar, em uma maior 

escala, da revolução digital” (Nedelcu, 2012, p.1340).  

 

Para a autora Nedelcu, (2012) a multi-referenciação [processo evocado também por Setton, 

(2002, 2005a)] que o habitus de migrantes adquire hoje em dia, é tornada possível por estilos 

de vida móveis, tipos de línguas diferentes, modificado pelo uso das novas tecnologias e 

mobilidade além-fronteiras.  

 

Como nos informa Beck, (2008):  

 

“Famílias a viver de forma transnacional, segundas gerações de crianças a falar mais 

do que uma língua desde tenra idade, profissionais cultos em mobilidade que 

adquirem competências ecléticas sociais e culturais, e a aprendizagem de não 

migrantes acerca do que é ser o “outro em casa” [estar à distância] estão a moldar os 

símbolos do processo de cosmopolitização através da qual as pessoas se tornam 
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conscientes da relatividade da sua posição social e cultural dentro de um espaço 

social mais largo e global” (citado por Nedelcu, 2012, 1346).  

 

Como refere Nedelcu, (2009) “a era atual é marcada por duas caraterísticas: mobilidade e a 

rápida revolução tecnológica onde os migrantes online representam a quintessência do 

“homo mobilis” e “homo numericus” corporalizando mutações sociais genéricas através das 

caraterísticas mais importantes do mundo social contemporâneo: mobilidade e tecnologia” 

(citado por Nedelcu, 2012, 1352).   

 

Pöllmann, (2013, 2016) aumenta o escopo de capital cultural ao destacar a emergência de 

capital intercultural em uma sociedade globalizada. Com o aumentar da interligação global, 

o capital intercultural constitui não apenas um bem económico e um recurso internacional 

cada vez mais importante, mas também um elemento chave de distinção sociocultural (por 

Pöllmann, 2016). O seu desenvolvimento pode ser afetado pelas condições de campo naquilo 

a que Bourdieu chamou de crises do habitus (Bourdieu, 1998) “através de encontros com 

condições novas ou alteradas de campo” (citado por Pöllmann, 2016, p.6). À semelhança de 

Nedelcu, (2012), Pöllman, (2016) refere-se à possibilidade de migrações forçadas (…) ou o 

caso de migrantes internacionais que se encontrem imersos em um mundo linguístico, 

étnico-racial, religioso novo ou meios socioculturais maioritários (Pöllmann, 2016).  

 

Pensamos ser notória a ligação entre o conceito de habitus transnacional de Nedelcu (2012) 

e de capital intercultural de Pöllmann, (2013, 2016) nomeadamente se analisarmos as 

condições da sua formação a que os autores se referem. Mudanças ao nível da constituição 

das famílias, maior mobilidade dos indivíduos em geral apesar da particularidade dos 

estudantes e migrantes e claro o papel das tecnologias da informação e da comunicação 

Nedelcu, (2012) e da Internet (Pöllmann, 2013, 2016; Setton, 2002, 2005a) “Todas as formas 

de capital cultural são formas de capital intercultural dado que todas as culturas em relação 

e através das quais têm emergido, constituem de uma forma ou outra, um produto de contacto 

e mistura intercultural” (Pöllmann, 2013, p.2).  

 

Mas ainda mais importante para o objetivo desta tese é o fator da transcendência de campo 

que o capital intercultural detém.  
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De acordo com Pöllmann (2013):  

 

“pois funciona como elemento de diferenciação sociocultural dentro de um corpo 

vasto de contextos de (re) produção e é capaz de reter ou mesmo aumentar o seu 

valor de troca, quando movido através de campos mais distantes. (…) Pode 

complementar perspetivas culturais “originais” sem impor a necessidade de as 

abandonar de forma a assimilar outras novas. (…) Este tipo de capital, como prática 

no sentido intercultural pode oferecer mais do que competências economicamente 

viáveis aos seus detentores, de forma a competir em mercados globais” (p. 2).  

 

Das várias démarches que o autor faz de Bourdieu, poderemos destacar o facto de Pöllmann 

(2013, 2016) referir que apesar da família e a educação por esta administrada, ainda consistir 

em formas de acumular “grandes e variadas quantidades transferíveis de capital intercultural, 

(…) a sua eficácia poderá variar significativamente – dependendo da sua atual ou percebida 

afiliação com grupos étnicos, linguísticos, nacionais, raciais, religiosos entre outros – e 

particularmente num ambiente de um grupo específico dominante ou marginal“ (Pöllmann, 

2013, p.3). 

 

Costa (2013) faz uma transposição direta dos termos clássicos de Bourdieu e aplica-os a três 

contextos: à economia digital no caso de habitus de académicos, à sua presença online no 

contexto da web participativa e à produção de conhecimento no séc. XXI. Assim uma prática 

“escolar” digital refere-se à conduta de atividades escolares em ligação à “Web 

participativa”, como refere Costa (2003):  

 

“constituída de “redes comunicativas digitais, aplicações e ambientes onde os 

indivíduos atuam como participantes ativos, contribuidores e cocriadores de 

informação, conhecimento e opiniões” (…) “As novas formas de participar em uma 

rede “online”, permite-lhes [aos académicos] trocar e cocriar ideias, fazer parte de 

redes distribuídas e comunidades de interesse mesmo envolvendo-se em diferentes 

formas de sociabilidade onde práticas virtuais e cara a cara se tornam interligadas” 

(…) “As suas disposições inclinam-se na direção de formas contemporâneas de 
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trabalhar o conhecimento com o objetivo de tornar a sua prática de pesquisa mais 

aberta e acessível, transparente, interativa e digital” (Costa, 2013, pp.1-12). 

 

Na sua análise do campo da produção de conhecimento a este nível., Costa (2003) refere que 

“as disposições e atitudes académicas desenvolvidas através do seu envolvimento em redes 

de conhecimento são mediadas pela Web participativa fazendo da sua abordagem uma 

prática académica distinta das restantes” (Costa, 2013, p.2). Com participações subsidiárias 

e possibilitadas a mais académicos, “o controlo da produção do conhecimento e a sua 

disseminação está a mudar da instituição para o indivíduo (Eijkman, 2010) e de fontes 

oficiais para fontes e plataformas informais” (Costa, 2013, p.2).  

 

As ações potenciadas pelo papel das novas tecnologias de acordo com Costa (2013):  

 

“oferecem um papel mais autónomo aos indivíduos onde o seu contributo criativo 

pode ser materializado em ambientes online, (…) podem ter a iniciativa de aprender 

uns com os outros, através de redes ou gerar novos conteúdos fora de qualquer 

trabalho formal e/ou estruturas educacionais” (p.3), situação já vista no trabalho de 

(Arriagada, 2014).  

 

A título de exemplo veja-se os dois casos entre vários, de divulgação e partilha de 

conhecimento entre académicos como a academia.edu e o researchgate.com. Nestes websites 

assim como em outros similares que variam entre temas ou áreas cientificas, um investigador 

pode acompanhar projetos de investigação em “tempo real” contribuindo com novas ideias 

ou até tirar dúvidas com investigadores de renome internacional.  

 

Assim existe uma correspondência entre habitus e campo. Como refere Costa (2013): 

 

“os ambientes virtuais, as redes virtuais de conhecimento, nas quais os participantes 

interagem são caraterizadas por uma epistemologia de prática que é congruente com 

as suas próprias ideias em como a atividade escolar deve ser desenvolvida. Ao 

encontrar esta aparente harmonia entre habitus e o campo onde as suas atividades 
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digitais acontecem, as suas abordagens às práticas digitais podem ser totalmente 

sustentadas e desenvolvidas”. (p.13) 

 

Podemos elencar como caraterísticas gerais do habitus digital escolar aqui debatido o caráter 

reflexivo dos agentes, comprometimento ao conceito de Open Access, valorização das redes 

e comunidades online e a vontade de querer fazer a diferença (Costa, 2013). Este estudo 

demonstra uma alteração nas visões tradicionais de produção e partilha de conhecimento 

enquanto matéria destinada às instituições escolares formais.  

 

O discurso da crise de valores no papel das instâncias tradicionais socializadoras de que nos 

falava Setton, (2002, 2005), parece materializar-se mais uma vez. As famílias 

contemporâneas (famílias multiculturais, migrantes, alunos móveis…) (Pöllmann, (2013, 

2016), mesmo aquelas pertencentes a classes sociais mais baixas (Setton, 2005) viram o seu 

papel socializante alterar-se. Também novas formas escolares informais ou não ainda 

sancionadas e legitimadas surgem pelo advento nas novas tecnologias (Nedescu, 2012), 

(Costa, 2013), contribuindo assim para a formação de habitus díspares (Setton, 2002) e sua 

aplicação a vários campos diferentes (Pöllmann, 2013) através de um capital cultural de 

caráter cosmopolita (Prieur, 2013); (Prieur & Savage, 2013) passível de se adaptar a novas 

circunstâncias construindo o seu próprio caminho e adaptando-se as novas situações.      

 

Já em 2005, Nick Prior chamava a atenção para a necessidade de um Bourdieu que pudesse 

dar conta das alterações [pós] modernas já aqui referenciadas. De acordo com Prior (2005):  

 

“Precisamos de um Bourdieu que consiga dar conta de um terreno cultural fraturado 

que tem sido estendido e radicalizado desde os séc. XIX e XX (…) precisamos de 

um Bourdieu cujas categorias consigam ocupar-se de uma modernidade mais 

acentuada, a modernidade maximizada, a modernidade onde as formas culturais são 

mais móveis, instituições mais permanentes e onde as inequalidades corpóreas de 

género, classe e etnicidade sejam relativamente duráveis mas também 

frequentemente reconstruídas”. (p.135)  
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O autor é perentório em precisar a necessidade de um conceito de campo mais fluído de 

forma a explicar campos sobrepostos (…) processos [para verificar] como se iniciou a 

redefinição de fronteiras entre a arte e a cultura popular. Assim segundo Prior (2005): 

 

“Um campo não deve ser visto como um espaço geométrico, mas mais como um 

processo, um compromisso produzido de forma contínua através relações sociais 

(…) [e] um conceito de habitus capaz de se compatibilizar com figurações sociais 

em mudança e a levar o próprio desejo de Bourdieu a teorizar estratégias em vez de 

regras na espontaneidade da ação social”. (p.135) 

 

A mesma necessidade de atualização do quadro analítico de Bourdieu surge quando o 

tentamos aplicar ao setor do turismo. Ahmad, (2013) procurou analisar esta situação e 

conclui que apenas alguns autores aplicaram parcialmente o aparato teórico do sociólogo 

francês ao estudo do turismo ou por e simplesmente não o entenderam totalmente. Nos dois 

pontos seguintes, debatemos estas questões e apontamos alguns exemplos mais recentes da 

literatura do turismo explanando melhor o que Ahmad, (2013) considera serem os passos 

necessários para aplicar o quadro teórico de Bourdieu ao estudo do turismo. 

 

1.5 Aplicação de Bourdieu ao estudo do turismo 

 

O sistema de pensamento Bourdieusiano coloca o foco do investigador nas estruturas 

simbólicas (Everett, 2002) e entre o turismo, o seu trabalho sobre o gosto e competição por 

status entre os campos culturais é particularmente útil (Stringfellow et al., 2013). O relato de 

Bourdieu (1984) sobre a recolha de capital cultural pelas novas classes médias, forneceu 

material conceptual interessante para aqueles que trabalham em estudos turísticos. A ideia 

de capital cultural (Bourdieu, 1986) é que os indivíduos coletam experiências, 

conhecimentos e histórias ao longo de toda a vida e que esse assunto acumulado tem um 

valor de troca dentro de grupos sociais particulares. “A exploração de conhecimentos 

específicos ou a experiência de lugares particulares permite que as pessoas se apresentam 

aos seus pares sociais como membros credíveis de seu grupo social, como pessoas de 

distinção” (Dujmović & Vitasović, 2015, p.200). 
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Depois de atualizar os termos de Bourdieu em relação às caraterísticas do consumo cultural 

atual e sua discussão, pensamos ser pertinente avançar com a possibilidade de aplicação das 

suas “ferramentas de pensamento” ao estudo do turismo, objetivo da presente tese. Com uma 

abordagem similar à que aqui procurámos desenvolver e coincidindo com a opinião de 

Ahmad, (2013), vários investigadores procuraram aplicar os conceitos de Bourdieu ao estudo 

do turismo.  

 

De acordo com Ahmad (2013):  

 

“O trabalho de Bourdieu tem sido largamente ignorado nos estudos do turismo e por 

investigadores de turismo (e.g. Rojek 1995, Urry 2002, Mowforth and Munt 2003, 

Cohen 2004, Lew et al. 2004, Shaw and Williams 2004, Bruner 2005, Holden 2005, 

Church and Coles 2007, Jamal and Robinson 2009, Morgan et al. 2010) que têm 

importado os conceitos de Bourdieu para examinarem as dinâmicas do turismo, eles 

têm interpretado mal ou apenas apropriado parcialmente o seu aparelho conceptual”. 

(p520)  

 

A tabela seguinte resume os pontos principais que Ahmad, (2013) destacou acerca dos vários 

contributos de autores que procuram aplicar os conceitos de Bourdieu ao estudo do turismo.  
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Tabela 7 - Resumo das principais abordagem dos autores 

Autor Abordagem feita segundo Bourdieu Limitações segundo o autor 

(Mowforth e 

Munt, 2003) 

 

-Desenvolvem os conceitos de (ecoturismo e egoturismo) como equivalentes turísticos às frações 

de classe como “nova burguesia” e nova “pequena burguesia” diferenciadas na base de volume 

relativo de capital económico e cultural (Ahmad, 2013, p.522).  

-Categorização estática do turismo; 

-Práticas turísticas distintas que ignoram as 

suas condições estruturadas socialmente;  

-Faltou analisar o campo onde estas são 

produzidas   

(Urry, 2002) 

-Urry coloca o turista no centro da análise do consumo turístico. O autor perceciona a noção do 

“olhar turístico romântico” como sinónimo de disposições burguesas de Barthes (1972) numa 

espécie de fruição “culta” do turismo opondo o “olhar turístico coletivo” representativo do 

consumo massificado do turismo. Assim Urry, (2002) sintetiza a luta de classes de Bourdieu 

onde cada classe com o seu habitus associado, se envolve na acumulação de capital cultural  

-Desinteresse pela dinâmica da violência 

simbólica entre classes; 

-Não analisa os “habitus desfocados”, isto é 

disjunção entre o habitus e o campo de vários 

agentes em diferentes habitus ou em partes 

diferentes do mesmo campo social (Reay, 

2010, p.81) citado por Ahmad, 2013, p.523). 

(Edensor, 

2001) 

-Edensor baseia-se no “interacionismo simbólico” de Goffman, de forma a dar conta das 

performances de turistas.  

-Estas são criadas socialmente. De acordo com Edensor, (2001) estas não são apenas 

determinadas por “disposições identitárias irrefletidas”, mas também pela “suposição 

partilhada acerca do que constitui um comportamento turístico apropriado” gerado em uma 

contextualidade específica” (Ahmad, 2013, pp.523-524).  

-Edensor não vai além das interações 

simbólicas de forma a explorar a dimensão 

“pré-reflexiva” do habitus que não está na 

base das interações em “situações sociais” mas 

nas condições sociais da sua produção. Ou 

seja, Edensor, (2001) não explora as condições 

em que o habitus se formou de forma a exibir 

determinadas preferências.   

-Mais uma vez não é investigado a tensão 

gerada no turista em ambientes não familiares, 

isto é a “disjunção entre o habitus turístico e 

um campo não familiar” (Ahmad, 2013, 

p.523). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Ahmad, (2013)

(Earl, 2008) 

-O estudo de turismo literário acerca do castelo de Tintagel no Reino Unido constitui segundo 

Ahmad “um dos esforços mais sérios de estudar o turismo sob as lentes de Bourdieu” (2013, 

p.527). 

 

-O autor destaca a utilização das ruínas do castelo por um grupo turístico específico de forma a 

apropriar-se da autoridade cultural de forma a manter a sua associação, em um período onde 

imagens genéricas associadas ao “mito arturiano” são facilmente acessíveis.  

Nesta análise a vila adjacente é vista como “barata” e “reles”, apenas porque não tem “recurso 

à autoridade ou à data da sua construção e claramente à ligação a textos literários oficiais” 

(Ahmad, 2013, p.527).      

 

-Igualmente, não existiu por parte de Earl, (2008) o problema em referir que o estatuto do 

investigador foi apropriado por vezes pelo grupo que este procurou analisar. Esta situação 

corresponde à “objetificação participante” de Bourdieu e segundo traz benefícios à investigação, 

“Ele [o investigador] é incorporado na “cultura do gosto” particular e torna-se central à produção 

cultural, dando explicações ao próprio grupo que se encontra a estudar (Ahmad, 2013).   

-Apesar dos esforços de Earl, (2008), na 

opinião de Ahmad, (2013) ignora o conceito 

de campo. 

-Incorre num erro ao se focar inteiramente em 

um grupo particular de turistas. 

- “O mapeamento do campo literário e a sua 

posição no campo de poder é necessário de 

forma a identificar as posições e as posições a 

atingir que o escritor ocupa no campo 

literário” (Ahmad, 2013, p.529). 

 

Harvey e 

Lorenzen, 

2006) 

Os autores cunham o conceito de co-turista de forma a enfatizar o papel da construção de status 

através da criação de “experiências formadoras de capital cultural”.  

-Esta posição baseia–se na leitura de Holt  em “analisar padrões e praticas em vez de objetos no 

consumo de turismo” os autores argumentam que a proliferação do consumo e a fragmentação 

de significado na pós-modernidade tornaram a conversão de objetos em status mais 

problemático” (Ahmad, 2013, p.529). 

-Harvey e Lorenzen, (2006) vêm significado ser criado “intertextualmente através de distinções 

relacionais” (…) tendo criado no fim outra tipologia turística o coturista descrita como “uma 

bricolage de tipologias anteriores” (Ahmad, 2013, pp. 529-530).   

-A limitação apontada a estes autores passa 

pela incapacidade em compreender como o 

modo de distinções relacionais em classes 

opera no campo do turismo.  

-Os autores estudam” padrões de consumo 

dentro de um espaço simbólico de práticas 

turísticas (…) determinadas pela relação de 

um padrão com o outro e as fronteiras 

simbólicas de estilo, focando-se na 

comunicação de significados em vez de uma 

análise das relações estruturais de poder”. 
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Alguns dos autores aqui destacados tiveram a vantagem, “de recolocar o debate acerca das 

dinâmicas sociais sobre as quais se desenvolve o turismo contemporâneo no foco das 

relações de poder nos estudos do turismo que parecia mais condicionado às abordagens mais 

neutras da gestão e dos negócios” (Ahmad, 2013, p.522). 

 

No entanto e como o próprio autor menciona, os autores falham o seu objetivo pois 

apresentam retratos sociais incompletos. A abordagem de Mowforth & Munt, (1998), no seu 

livro Tourism and Sustainability, menciona o “estudo do turismo como veículo de consumo, 

enquanto construtor de identidades e transmissor de mensagens sociais” (citado por A. 

Holden, 2006). Daí a visão de contraste entre frações de classe. Em relação a Mowforth & 

Munt (2008), poderemos acrescentar o facto de estes terem ignorado as condições em que 

as práticas sociais são produzidas evocando o conceito de “bagagem cultural” (Page & 

Connel, 2009) dos próprios turistas e o papel que esta pode ter na formação do seu habitus 

enquanto produtor de disposições. Page & Connel (2009) referem-se ao conceito de bagagem 

cultural como: “crenças, valores e modos de comportamento que os turistas transportam com 

eles de férias” (citado por Shirt, 2011). Este conhecimento prévio detido pelo turista parece 

ser extremamente importante como fator de formação do habitus e serve igualmente os 

interesses da presente tese como veremos. 

 

“Quase desde o início, era referido que o turismo nos tornava melhores. Fornecia capital 

cultural, tinha um impacto animador ou relaxante na mente através da observação de 

paisagens ou ruínas, e oferecia [a possibilidade] de ensinar o bom gosto aos visitantes” 

(Zuelow, 2016, p. 66).  Em relação a Urry, (2002) podemos afirmar que o “olhar romântico 

do turista” (equivale à alta cultura, neste caso do turista cultural, conhecedor do que vê, visita 

e entende o que lhe é mostrado, tem capital cultural) e o “olhar coletivo do turista” (equivale 

ao turismo cultural massificado onde muitas vezes o turista não tem competência para ver o 

que lhe é colocado à frente, não sai do “efeito bolha” onde o guia turístico parece ser o único 

interprete entre o destino e o grupo de turistas).  

 

Mas podemos destacar igualmente que na própria sociologia, a ênfase do sentido da “visão” 

de Urry, foi criticada pois os outros sentidos mostraram-se igualmente importantes para o 

consumo turístico (Cohen and Cohen, 2012). “Pons (2003, p57) argumenta que Urry 
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privilegiou o visual através do seu único foco da paisagem (…) existe, no entanto, espaço 

suficiente para mais estudos sobre como as experiências sensoriais são mobilizadas no e 

através do turismo” (Cohen and Cohen, pp15-16). Os exemplos de estudos de turismo 

gastronómico (Richards, 2002b), turismo experiencial (Smith, 2016) são exemplo disso 

mesmo. 

 

No exemplo de Edensor, (2002) e a aplicação do “interacionismo simbólico” dos agentes 

sociais de Goffman, (1993), este apenas trata o problema sociológico de forma superficial. 

Segundo Ahmad (2013):  

 

“Edensor não desenvolve uma explicação convincente acerca da ambivalência dos 

turistas em um ambiente turístico estranho, porque falar nestes termos não nos 

permite ir além de interações relacionais mais profundas de práticas simbólicas que 

os conceitos de campo e habitus oferecem”. (p. 526)  

 

Ahmad (2013) busca aqui uma visão típica de Bourdieu ao procurar analisar o turismo em 

relação a um campo dominado por determinados agentes sobre outros. Desta forma, recorre 

à expressão de “enclaves turísticos” em países em desenvolvimento: 

 

“Um enclave turístico” situado em um território do “terceiro mundo” pode ser melhor 

entendido como um microcosmo de duas diferentes economias unificadas através de uma 

troca entre turistas e nativos, mediada em grande medida por “intermediários culturais” na 

forma de agentes de viagens, hoteleiros e administradores locais. Governado por uma lógica 

económica do turismo, estas zonas socioeconómicas são transformadas em um espaço 

contestado entre o turista dominante e o anfitrião ambivalente” (p. 8)  

 

É percetível a convicção e a preocupação do autor em aproximar ao máximo, o aparelho de 

Bourdieu ao objeto de estudo do turismo. No entanto, apesar de reconhecer a insuficiência 

das tentativas de alguns autores em seguirem o caminho traçado pelo sociólogo francês, ao 

mencionar as críticas, reabilitações ou refinamentos teóricos que uma nova geração de 

investigadores operou “(Lamont, 1992, 2009, 2012, Crossly, 2001, Lahire, 2003, 2011, 

Latour, 2005, Peterson, 2005, Boltanski e Thévenot, 1991/2006, Bennet, 2010 citado por 
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Ahmad, 2013), a visão do autor é fortemente marcada pela imposição dos valores sociais e 

forma de vida ocidental em destinos do “terceiro mundo”. Parece assim que Bourdieu é 

apenas “viável” se aplicado e enquadrado em uma espécie de paradigma de teoria crítica 

(e.g. Best, Bonefeld, & O´Kane, 2018) com o objetivo da pesquisa científica em alterar a 

realidade estudada.  

 

De acordo com Ahmad (2013):  

 

“O uso predominante do turismo do “terceiro mundo” nos estudos do turismo, 

representando turistas ocidentais em países em desenvolvimento no Sul da Ásia, 

Médio Oriente, Africa e Oceânia, é em si mesma uma categoria de pensamento 

“colonial” impregnada [nos discursos do] colonialismo e exploração”. (Ahmad, 

2013, p. 431)  

 

Não negamos a importância da sua visão e a pertinência da construção de um objeto de 

estudo turístico nestes moldes, no entanto existem outras perspetivas ignoradas ou não 

mencionadas pelo autor, no que ao estudo do consumo cultural no turismo diz respeito. Estas 

questões são referidas com mais detalhe no ponto seguinte.  

 

Da autorreflexividade de Earl, (2008) ao refinamento do conceito de capital cultural Holt, 

(1995, 1997b, 1997a, 1998), também levado a cabo por Harvey e Lorenzen (2006) citados 

por Ahmad (2013), estes constituem exemplos onde a tentativa de aplicar os conceitos de 

Bourdieu se revelaram incompletas. No caso do coturista de Harvey & Lorenzen, (2006) este 

assemelha-se ao posturista, consumidor pós-moderno (C. Thompson, 2000) visto 

possivelmente como um Omnívoro cultural (Peterson, 2005). Mas outros exemplos existem 

onde a aplicação dos conceitos de Bourdieu ao estudo do turismo se revelou superficial.  

 

De forma segura poderemos referir que o conceito de capital cultural assenta perfeitamente 

no consumo do turismo cultural (Ferreira, 2003; Richards, 2010a, 2014b; Richards & 

Munsters, 2010). Isto porque, o consumo massificado ou não de bens culturais depende da 

quantidade de capital cultural detido pelo turista. Ainda que de forma discutível, podemos 

afirmar que capital cultural pode assim referir-se ao conhecimento detido por turistas 
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(Ahmad, 2012; Ferreira, 2003; Pappalepore et al., 2010, 2014; G. Richards, 2010a, 2011; 

van der Ark & Richards, 2006), ao conhecimento detido por guias turísticos (Rátz & Irimias, 

2015); presente em destinos turísticos e seus recursos culturais (Karlsson, 2005), 

conhecimento objetivado detido pela oferta, pela procura e comunidades locais (Carvalho, 

2014; Carvalho, Costa, & Ferreira, 2015; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007), e nos eventos 

(Carvalho, 2011, 2020b; Carvalho et al., 2015; Carvalho, Ferreira, & Figueira, 2011; Jansen-

Verbeke, Priestley, & Russo, 2008) no património tangível e intangível (Richards & Wilson, 

2007) entre outros. De referir que a própria aplicação do conceito de capital cultural é ampla 

devido ao facto de ter várias formas mensuráveis e aplicáveis (e.g. componente simbólica), 

como veremos a seguir. 

 

O conceito de campo de Bourdieu tem sido recentemente utilizado de forma a reforçar a 

pretensão de estatuto de ciência para o turismo (Meira & Meira, 2007). Neste trabalho muito 

interessante, o conceito é utilizado de forma a conceptualizar o turismo como um campo 

científico em formação. Partindo do conceito base de Bourdieu os autores problematizam 

sobre as plataformas do estatuto de conhecimento do turismo de Jafari, (2001) para depois 

analisarem o discurso vigente e sancionado no campo do turismo. À semelhança de 

Bourdieu, interessou a Meira & Meira, (2007) analisar os discursos de dominantes e 

dominados, o uso do capital científico e as estratégias de reprodução social que iam ao 

encontro da lógica do campo ou em sentido contrário.  

 

As estratégias de sucessão no campo científico correspondem, segundo Bourdieu (1983 in 

Ortiz, 1983):  

”a uma prática científica pautada pela invenção segundo uma arte de inventar já 

inventada (…) tende a fazer esquecer que ela só resolve os problemas que pode 

colocar ou só coloca problemas que pode resolver” e as estratégias de subversão 

“fundam-se no descompromisso com os cânones em vigor (…) não reconhecendo 

senão o principio da legitimação que pretendem impor” (citado por Meira e Meira, 

2007).  

 

Outra tentativa de aplicação do conceito de campo ao turismo e as suas implicações para a 

governança dos destinos, é o de (T. Pimentel, 2014) Abordando a questão do ponto de vista 
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do realismo crítico, propõe-se a abordar o fenómeno turístico nos seus múltiplos níveis de 

realidade almejando assim ultrapassar a “intervenção turística” numa base de tentativa-erro. 

Assim a aplicação do conceito de campo ao estudo do turismo possibilitaria “entender como, 

porquê e até que ponto os diferentes atores se conjugam e [se] as suas relações são mantidas 

vis a vis os seus interesses e objetivos” (T. Pimentel, 2017, p. 33). 

 

O conceito de habitus no turismo por exemplo foi aplicado por Ahmad (2012), que se propôs 

a explorar o desenvolvimento de um modelo sociológico de escolhas no consumo turístico e 

à simbologia ligada às práticas de consumo (Bourdieu, 1979). Segundo Ahmad (2012):  

 

“Operacionalizando o conceito de habitus como escolhas sociológicas que os turistas 

fazem no campo do consumo turístico (…) é sugerido que as escolhas contraditórias 

tomadas são produzidas e reproduzidas através e em conformidade com o seu habitus 

de classe e estruturadas pelo capital cultural”. (Ahmad, 2012, p.1). 

 

Aqui o conceito de Habitus é operacionalizado como escolhas que os turistas tomam, 

baseadas no capital cultural que detêm. “Agentes classificam-se eles próprios (…) 

escolhendo em conformidade com o seu gosto diferentes objetos (roupas, tipos de comida, 

bebidas, desportos, amigos, férias, etc) que combinam bem com eles ou mais exatamente, se 

adequam à sua posição” (Bourdieu, 1989, p.19). As pessoas cada vez mais se distinguem em 

termos do que consumem e particularmente através dos valores simbólicos ligados às suas 

práticas de consumo (Bourdieu, 2010). Aqui o autor Ahmad (2012) elabora três estilos de 

consumo turístico:  

 

“turistas que consomem o turismo como uma atividade cultural massificada 

encontrando “virtude na necessidade”, os “viajantes” que se baseando em 

experiências não massificadas intelectualizam-se e os "virtuosos" (com gosto estético 

superior) consomem serviços de turismo de luxo tendo privilégio em apreciar o que 

vêm e consomem, muitas vezes com autoridade e arrogância” (p.1).  

 

Como foi possível constatar, a utilização do método sociológico de Bourdieu tem sido 

largamente utilizado nos estudos do turismo, porém não de uma forma unificada, apenas de 



 

 ________________________________________________________________________  

74 

 

forma superficial ou parcial olvidando alguns dos conceitos e passos fundamentais do seu 

método. Encontramos em Ahmad, (2012, 2013, 2017) o autor mais profícuo neste aspeto ao 

propor os passos necessários para nos empreendermos em uma investigação sociológica do 

turismo segundo os princípios orientadores de Bourdieu. Elencamos de forma sucinta as 

principais referências deste autor. 

  

1.5.1. Construir uma metodologia Bourdieusiana para o turismo (prelúdio) 

 

Uma aplicação de uma metodologia Bourdieusiana ao turismo parece levantar alguns 

problemas. Ao conceptualizar a construção de um objeto de estudo para o turismo, Ahmad, 

(2013) alerta-nos que qualquer tentativa de aplicar o método do sociólogo francês ao estudo 

do turismo, implicaria: 

 

“o escrutínio das tradições académicas (teorias, instrumentos, racionalidades 

[métodos, técnicas] (…) de forma a reconhecer categorias como “turista, viajante, 

“olhar turístico”, performance, contextualidade, autenticidade, pós-colonialismo, 

pós-turista” (…) mas igualmente conhecer os conceitos dominantes explanatórios 

que dominam o discurso turístico. (…) é assim necessário fazer um estudo 

sociológico das condições sociais da produção do objeto de estudo turístico”. 

(Ahmad, 2013, p. 531)  

 

Para tal ocorrer, seria também necessário verificar dentro do turismo a contribuição das 

várias disciplinas que constituem esta área científica, como a Geografia e a Economia, esta 

última, vista por vários autores (Hall, 2008; Hall, Williams, & Lew, 2014; Lew, Hall, & 

Timothy, 2008) como uma das mais importantes para o seu estudo, mas igualmente outras 

Ciências Sociais como a Sociologia, Antropologia, História, Psicologia tal como referido 

por Holden, (2006). Esta visão vai ao encontro da análise social fenomenológica do turismo 

que aqui se pretende evocar, ao destacar o trabalho de Bourdieu, altamente influenciado por 

Max Weber, que “convincentemente demonstrou que existem outros determinantes da vida 

social social para além do económico” (Everett & Jamal, 2004, p. 59).  

 

É necessário igualmente ter em conta questões de multidisciplinariedade e 

interdisciplinaridade na abordagem ao objeto de estudo turístico, se esta é realizada sob uma 
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forma sistémica, modelos, entre outras (Jafari, 2001, 2005; Panosso Netto, 2003, 2005; 

Tribe, 1997, 2006). Uma abordagem ao estudo do turismo sob o conjunto de regras de 

Bourdieu, revela ainda uma necessidade relacional entre investigador e o objeto investigado 

e a relação entre os seus principais conceitos já aqui referidos. Igualmente importante para a 

presente discussão é a possível utilização dos três termos estruturadores da obra de Bourdieu 

(capital, habitus e campo) no uso do turismo como iremos ver. 

 

Ahmad, (2012, 2013, 2017) constitui um dos poucos exemplos em que a aplicação dos 

termos centrais de Bourdieu é utilizada no estudo do turismo. Recorrendo à explicação de 

Bourdieu sobre como se deve analisar campo, já aqui citada, em relação ao campo de 

produção do turismo, Ahmad, (2013) enquadra-o em um discurso de turismo “terceiro 

mundista” 

 

“Dentro de um campo turístico de “terceiro mundo”, hoteleiros, agentes de viagens, 

companhias aéreas, operadores turísticos, guias turísticos, trabalhadores turísticos, 

profissionais são quem competem pela autoridade legítima sobre o campo, estes 

devem ser mapeados objetivamente. Isto é feito através da análise do sistema das 

suas disposições” (Ahmad, 2013, p. 532).  

 

Mas o autor refere ainda que é necessário analisar a relação do campo turístico em questão 

e outros campos como os “media”, escritores de viagens, [travelbloguers], artistas, campos 

gastronómicos e económicos e a respetiva análise de distribuição de capitais disponíveis no 

campo (Ahmad, 2013). Por fim, faz o apelo à “participação objetiva” de Bourdieu que 

decorre da necessidade de “capacidade do investigador ser capaz de objetivar a sua relação 

com o objeto” como mencionado anteriormente, no caso de Earl, (2008). Apesar de 

identificarmos o grande contributo no trabalho do autor aqui largamente citado, a sua “visão 

turística”, como já foi referido, prende-se com uma visão da produção cultural do turismo 

na perspetiva de dominação, cara a Bourdieu. Num artigo posterior Ahmad, (2017), faz uma 

abordagem de análise organizacional ao turismo onde conceptualiza os três conceitos 

mencionados anteriormente da seguinte forma: a um nível individual o capital e respetivas 

disposições, o habitus a um nível meso e o campo, a um nível macro (Ahmad, 2017). 
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A presente tese pretende fazer uma utilização da sua metodologia em relação a um tipo de 

turismo, que na linguagem de Bourdieu e de forma discutível, poderia ser referido como um 

subcampo turístico em formação, o segmento do turismo criativo e entender a reprodução 

cultural deste nicho de mercado em relação ao papel que o capital cultural, desempenha na 

ligação entre habitus e campo dos seus mais diretos envolventes, em ambos os lados da 

oferta e da procura turísticas. Pensamos que o trabalho desenvolvido pelo autor Ahmad, 

(2012, 2013, 2017) é pertinente para a presente tese visto que ajuda a enfocar o objeto de 

estudo e ajuda a justificar a pertinência do quadro analítico de Bourdieu para o estudo do 

turismo, assim como o de outros autores que apesar de utilizarem apenas alguns termos 

específicos, ajudam a consolidar a nossa visão para a análise do turismo criativo. O 

desenvolvimento do ponto 1.6 teve por objetivo a elaboração do quadro teórico da tese, 

assente por sua vez na revisão de literatura efetuada anteriormente.  

 

1.6 Modelo teórico  

 

A consulta de vários autores mencionados anteriormente, permitiu identificar a importância 

do aparelho teórico de Bourdieu para a análise do turismo. Esta consulta foi importante de 

forma a resumir as suas ideias chave e a conceptualizarmos o seu quadro analítico para o 

estudo empírico do turismo que aqui se procurou fazer. Depois de verificarmos as noções 

clássicas do sociólogo francês, foi identificada a preocupação de vários autores de áreas 

diferentes, citados nos subpontos prévios, em atualizar conceitos chave do autor francês, de 

forma a nos direcionarmos a problemas atuais da produção do consumo turístico.  

 

A elaboração do modelo teórico que se apresenta em seguida, procura não apenas elencar as 

mudanças no paradigma atual do consumo turístico, mas igualmente as necessárias 

atualizações necessárias aos seus conceitos e sua aplicação a problemas atuais. 

Conceptualizamos o modelo teórico como uma passagem paradigmática do turismo cultural 

para o turismo criativo, entre os conceitos clássicos de Bourdieu, os conceitos refinados e 

conceptualizados dos seus seguidores e a sua aplicação ao estudo do turismo na atualidade. 

 

Em síntese, destacamos a necessidade de conceptualizar conceitos mais abrangentes e 

flexíveis de forma a enquadrar as mudanças típicas do consumo na pós-modernidade 

(Lyotard, 1984). O quadro releva as atualizações dos autores ao sujeito social de Bourdieu, 
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na forma heterogénea como o habitus reflexivo (Sweetman, 2003) é formado atualmente 

perante mudanças sociais e culturais, ao papel diversificado que o capital (inter) cultural 

(Pöllmann, 2013, 2016) representa hoje em dia e a multiplicidade de campos distintos por 

onde o Eu se pode movimentar.  

 

Na emergência das novas redes virtuais (Arriagada, 2014, 2015) que pressupõem a 

prossecução de formas de distinção social em ambientes multiculturais, o sujeito social pode 

assim ser conceptualizado como o resultado de um habitus mais fluído daquele que Bourdieu 

cunhou, com a formação de modos mais abrangentes de capital e novas possibilidades de 

mobilidade entre vários campos.         

 

A construção de conceitos atualizados ajuda-nos a focar o nosso estudo no consumo cultural 

do turismo, posição que é devedora da tentativa de vários autores em explorar o turismo 

através das lentes Bourdieusianas. No caminho traçado por Ahmad, (2012, 2013) este 

posicionamento permite antecipar situações de conflito em turismo, formas culturais 

legitimadas e não legitimadas, relações problemáticas entre classes sociais diferentes, 

confronto de discursos entre dominadores e dominados entre outros.  

 

Levando em consideração estas questões, interessou-nos conceptualizar um quadro analítico 

baseado em Bourdieu, de forma a constatar o papel que o capital cultural, habitus e campo 

desempenham no consumo cultural do turismo criativo. Assumimos um posicionamento que 

permite caraterizar o turismo criativo como uma forma de turismo pós-moderno onde as 

noções de habitus, capital e campo são usados de forma a incorporarem as caraterísticas 

atuais evidenciadas na literatura e na práxis do turismo criativo  
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Fonte: Elaboração própria com base em  Ahmad, (2012, 2013, 2017); Arriagada, (2014, 2015); Arriagada & Cruz, (2014); Bourdieu, (2010, 1985a, 1985b, 

1986, 1996); Castro, (2010); C. Costa, (2013); Edgerton & Roberts, (2014); Hanquinet et al., (2014); Lareau & Weininger, (2003); Maton, (2008); Moore, 

(2008); Nedelcu, (2009, 2012); Pöllmann, (2013, 2016); Prieur, (2013); Prieur & Savage, (2011, 2013); Prior, (2005); Setton, (2002, 2005a, 2005b); 

Sweetman, (2003); P. Thompson, (2008)

 

Tabela 8 - Evolução dos conceitos de Bourdieu segundo os seus seguidores 

 

 

Conceitos clássicos de Bourdieu 

 

Refinamentos conceptuais de Bourdieu referidos pelos 

autores correspondentes à pós-modernidade 

Produção cultural do consumo turístico 

na pós-modernidade 

Habitus - Matriz de perceções, “esquemas 

generativos” (estruturados e estruturantes) 

adquiridos ao longo de trajetórias individuais 

de vida, produzem “estilos de vida”. São 

sobretudo formados pela família e a escola; 

 

Capital -“São em primeiro lugar os valores, 

gostos e estilos de vida de alguns [indivíduos 

e] grupos sociais que, de forma arbitrária, 

conferem vantagem social sobre terceiros” e 

em segundo lugar “formas de capital, como o 

capital cultural, podem ser entendidos em 

termos de diferenças qualitativas de 

consciência entre diferentes grupos sociais 

(frações de classe) ”; 

 

Campo- “Lugar, área onde a prática social 

acontece, é influenciadora e inibidora de 

certos comportamentos e possibilitadora de 

outros”.  

-Fim da distinção entre alta e baixa cultura, surgimento do 

omnívoro cultural e menor importância da alta cultura enquanto 

fonte de aquisição de capital cultural e do museu enquanto 

bastião da alta cultura; 

 

-Crise das instituições clássicas formadoras do habitus e de 

capital onde a família, escola e a média coexistem e são 

interdependentes; 

 

-Heterogeneidade de estímulos externos na formação de um 

habitus mais flexível e reflexível; crescimento da importância 

da média, internet, redes sociais e TIC´s na formação de capital 

cultural moderno e “socialização à distância” de formas 

escolares ainda não sancionadas; 

 

-Aquisição e aplicação de capital intercultural de forma direta 

(intercambio cultural) e indireta (livros, televisão ou a internet);   

 

-Campo digital fluído onde os novos mediadores culturais 

constroem e exibem o seu capital digital online. 

-Habitus (re) flexíveis (Nível Meso) dos 

turistas formados em cenários 

multiculturais, condicentes com a 

mobilidade e fusão de referências culturais 

caraterísticas da globalização; 

 

-Capital cultural intercultural (nível 

individual) formado através de redes 

virtuais (online – capital digital 

perpetuadoras de redes pessoais (offline) 

capazes de ajudar o seu detentor a mover-

se entre vários campos por questões de 

lucro ou “simples divertimento”; 

    

-Campo turístico (Nível Macro) como 

lugar heterogéneo onde o papel do 

produtor e consumidor se confunde na 

elaboração de experiências altamente 

personalizadas ainda que mediadas pela 

internet.   

Turismo cultural Turismo criativo 
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A tabela acima referida possibilita igualmente antecipar a discussão do capítulo 2, a distinção 

do turismo criativo em relação ao turismo cultural. A diferença entre estes dois paradigmas 

permite esta separação ao mesmo tempo que fornece as ferramentas para caraterizar um tipo 

de turismo de nicho em contraste com o consumo cultural massificado do turismo. É possível 

ainda, traçar a ponte entre dois tipos de turismo que se diferenciam no seu enquadramento 

conceptual, na sua forma de consumo, nos seus modelos de produção e reprodução, nas 

motivações culturais dos seus respetivos turistas, tipologias de turistas, competências 

desenvolvidas, entre outros.  

 

1.7 Conclusão 

O capítulo 1 teve o objetivo de introduzir a obra de Bourdieu ao leitor e as ferramentas 

desenvolvidas por si de forma a resolver problemas sociológicos como agência, 

determinismo dos agentes e questões ontológicas. Depois de vermos como os conceitos se 

desenvolveram e as suas aplicações, foi possível fazer um retrato sobre a possibilidade de 

aplicarmos o quadro analítico do sociólogo francês ao estudo do turismo tomando como 

exemplos autores que advogam uma total aplicação da metodologia Bourdieusiana e outros 

que a aplicaram apenas de forma parcial ao turismo.  

 

Nos subpontos 1.1 e 1.2 caraterizámos os conceitos clássicos de Bourdieu centralizando a 

discussão prévia de um autor clássico e profícuo, onde procurámos explanar o estudo do 

turismo a partir das lentes sociológicas de Bourdieu e dos seus termos fulcrais. Elaboramos 

sobre a natureza relacional dos seus conceitos e os fundamentos teóricos que levaram à sua 

criação e formulação por este autor.  

 

Em seguida explorámos a necessidade bem evidenciada de atualização do autor francês. 

Vários são os autores que apelam a uma contextualização de Bourdieu no consumo cultural 

pós-moderno. Nos pontos 1.4 e 1.4.1 elaborou-se uma primeira abordagem à aplicação do 

seu modelo analítico ao estudo do turismo e respetivas contribuições de variados autores e 

construiu-se o modelo teórico (ver ponto 1.5) representativo de uma mudança paradigmática 

no modelo conceptual de Bourdieu evidenciando conceitos clássicos, adaptações ou 

refinamentos posteriores e uma abordagem ao consumo cultural atual do turismo.    
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O capítulo 2 tem como objetivo contextualizar o objeto de estudo deste trabalho, o turismo 

criativo, tendo em conta as suas abordagens mais importantes de forma a procedermos à 

integração do quadro analítico Bourdieusiano na sua investigação. Como iremos ver, 

procurámos evidenciar a partir do quadro referencial de Bourdieu, a sua adequação ao 

consumo do turismo cultural e a devida atualização quando transposto para o turismo 

criativo, de forma a focarmos a nossa atenção acerca do papel que o capital cultural 

representa no consumo de experiências de turismo criativ
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Capítulo 2 Perceções de um novo consumo cultural - turismo criativo 
 

2.1 Introdução 

 

No desenvolvimento desta tese e como já foi aqui referido, procurámos aplicar os conceitos 

base do modelo Bourdieusiano ao desenvolvimento de experiências de turismo criativo. O 

modo como conceptualizámos o quadro analítico de Bourdieu, caraterizado no primeiro 

capítulo, permite-nos percecionar como e com que intuito se desenvolveram os conceitos 

anteriormente explanados. Além disso, verificou-se a sua aplicação geral ao estudo do 

turismo e de que forma este se provou útil para a análise do fenómeno turístico. Ora se 

podemos neste momento evidenciar a sua natureza e pertinência para o estudo do turismo, 

torna-se efetiva a necessidade de relevar a sua aplicação ao estudo do turismo cultural, para 

posteriormente nos centrarmos no caso particular do turismo criativo.  

 

Podemos dividir o capítulo 2 em duas partes. Em primeiro lugar partimos de uma 

caraterização do consumo cultural caraterístico de Bourdieu (2.1), onde a importância das 

novas políticas culturais se mostraram cruciais para o desenvolvimento do consumo cultural. 

São evidenciadas as suas principais caraterísticas analisadas por Bourdieu e como estas se 

aplicaram ao turismo cultural. São vários os autores que remetem o estudo do turismo 

cultural, os conceitos Bourdieusianos como a importância do conhecimento ou capital 

cultural  no contexto do consumo turístico da cultura para um consumo massificado que 

parece não satisfazer os mais puristas (Richards & Wilson, 2006a; Urry, 2002). Questões 

como a fruição cultural, o consumo das classes mais altas em comparação com a pequena 

nova bourgeoisie tratada em grande pormenor por Bourdieu, merece claro destaque nos 

estudos do turismo cultural e criativo. A reprodução dos consumos culturais de classe ou de 

frações de classe, são fenómenos igualmente presentes na literatura do turismo. Neste 

sentido, são elencados vários autores que convergem neste ponto condizente com a visão de 

Bourdieu.  

 

Em segundo lugar e depois desta constatação, avançamos para uma análise aprofundada do 

paradigma do turismo criativo, destacando definições, significados, bases teóricas mais 
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citadas de forma a trazer à discussão algumas incongruências epistemológicas na sua 

literatura. São analisados os inúmeros modelos de desenvolvimento do turismo criativo 

denotando o caráter evolutivo do mesmo. O capítulo termina com a construção de quadro 

resumo (ver ponto 2.7) que nos permite mapear a origem do paradigma criativo do turismo, 

a evolução do turismo cultural para o turismo criativo, evidenciar incongruências na 

literatura turística e antecipar questões relevantes para a construção do nosso método de 

investigação. Ao fazê-lo permitiu-nos de igual forma contextualizar o quadro analítico de 

Bourdieu e percecionar a sua aplicação ao estudo concreto do turismo criativo.  

 

Focamos assim uma vez mais, o direcionamento da revisão de literatura efetuada acerca do 

objeto de estudo destacando a questão do capital cultural, conhecimento detido pelos agentes 

envolvidos no design e consumo de experiências de turismo criativo. 

 

2.1 Consumo cultural em Bourdieu – Gosto, distinção e a importância da educação 

escolar 

 

Neste subponto faz-se de forma sucinta o enquadramento do consumo cultural de acordo 

com Bourdieu, focando o gosto enquanto ação naturalizada e como diferenciador social entre 

agentes, classes e instituições assim como, o seu caráter simbólico no contexto do consumo 

cultural. Posteriormente é contextualizada a importância da frequência e progressão escolar 

para o consumo cultural. Esta espécie de retrato epistemológico aqui seguido, procura 

percecionar a transposição do modelo Bourdieusiano para o estudo do turismo cultural 

desenvolvido no subponto (2.3) deste capítulo.  

 

Vários autores Adorno, (2002); Benjamin, (2008); Bourdieu, (1979, 2010); Horkheimer & 

Adorno, (2002); Veblen, (1960) desenvolveram trabalho na área do consumo cultural, 

destacando não apenas a sua função e representação simbólica e social (cara a Bourdieu), 

mas também a forma de ajuizar peças de arte, definir estética, classificar o belo, desenvolver 

uma taxonomia para a fruição cultural, a distinção entre a alta e baixa cultura, entre muitas 

outras. Não apenas a questão do gosto é crucial para o consumo cultural, como o seu 

julgamento estético-subjetivo e como este é percecionado pelo sujeito (e.g. Kant) e o seu uso 
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em funções sociais (e.g. Veblen), mas igualmente as razões que levam o agente social a 

distinguir-se através da fruição cultural que opera (e.g. Bourdieu).  

“Kant esforçava-se por distinguir aquilo que agrada daquilo que dá prazer “(Bourdieu, 2010, 

p48). É esta posição de Kant sobre o gosto que o torna subjetivo e dependente de agrado ou 

desagrado pessoal. (…) Kant contrasta o prazer puro desinteressado que está presente no 

juízo de gosto com uma espécie de prazer que sentimos no que é agradável para nós (o qual 

está associado à gratificação pessoal ou diversão) e a espécie de prazer que sentimos no que 

é bom (Cottingham, 2007). Para o filósofo alemão, o belo parece estar intimamente ligado a 

uma posição pessoal que depois de analisada racionalmente, agradaria ao sujeito levando-o 

à ação. Esta perspetiva não se ajustava plenamente às pretensões do sociólogo francês como 

veremos mais a seguir. 

 

Veblen, (1960) por outro lado, estudou o consumo conspícuo onde identificou que a 

participação cultural correspondia à manifestação de fronteiras sociais (Yaish & Gerro, 

2010) participação essa, realizada com o intuito de distinção social. Foi através do autor que 

os conceitos de ócio e consumo conspícuos foram difundidos (Cheluchinhak & Cavichiolli, 

2010; A. Duarte, 2010). O consumo cultural e o prazer daí proveniente ganha outra dimensão 

em Veblen, na medida em que, as escolhas da classe alta que este estudou, ultrapassam a 

escolha das necessidades físicas para se fixaram igualmente em necessidades simbólicas 

(Pinto & Lara, 2011). Central para Veblen, (1960) é o surgimento de uma classe ociosa que 

procura consumir de forma diferente, apostando na acumulação de bens como sinónimo de 

sucesso (Cheluchinhak & Cavichiolli, 2010), consumindo para além do necessário em 

termos biológicos. Mais uma vez este entendimento não compreende a posição de Bourdieu.  

 

Bourdieu, por seu lado, baseou a sua análise social em uma espécie de exame estético, mais 

passivo e contemplativo do bem cultural, baseado em Kant, mas procurando explicar as 

razões subjetivas que levam o agente social a tomar determinada decisão cultural, ou seja a 

distinção pelo gosto. Decisão, como já se referiu, determinante da capacidade e quantidade 

de capital cultural que o agente possui num determinado momento.  
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Por outro lado, de acordo com Valiati & Fonseca, (2014): 

 

“Thorstein Veblen lida com o fenómeno da apropriação do valor simbólico como 

eixo condutor do comportamento econômico” enquanto “Pierre Bourdieu define o 

valor simbólico como o elemento de diferenciação presente em certas práticas de 

consumo, definidas em função do seu grau de legitimidade conferido pela sociedade 

e, a partir disso, de seu poder de distinção ou discriminação”. (p. 4) 

 

Em resumo, se para Veblen o consumo simbólico corresponde à mobilidade social através 

da tentativa de emulação pelo consumo conspícuo, para Bourdieu, a distinção e consumo 

simbólicos são realizados através da detenção ou não de capital cultural por parte do agente 

social.    

 

O gosto, crucial para Bourdieu mensurar o mundo social, consistiu na forma de medir as 

“escolhas” dos agentes sociais dentro do respetivo campo. As escolhas que fazemos não são 

feitas de forma desinteressada como já foi referido. A escolha (cultural) efetuada, 

dependendo do capital cultural e social adquirido e detido, atua de forma simbólica. A 

distinção é um dos objetivos mais importantes do discernimento cultural. “O juízo do gosto 

é a manifestação suprema do discernimento, (…) ao conciliar o entendimento e a 

sensibilidade, assim como o pedante que compreende sem sentir e o mundano desfruta sem 

compreender, define o homem completo” (Bourdieu, 2010, p.55). Para Siqueira, (2010) a 

ênfase está na ideia de desconstruir a ideia de gosto “como descrição aleatória, sem intenções 

ou sem forças sociais impostas” (Siqueira, 2010, p.2).  

 

Central na sua obra “A Distinção. Uma Crítica Social da Faculdade do Juízo”, o Gosto 

desempenha um papel fundamental onde: “(…) classifica, e classifica quem classifica: os 

sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que operam, entre o belo e o feio, o distinto e 

o vulgar, e onde se exprime ou traduz a posição deles nas classificações objetivas” 

(Bourdieu, 2010, p.50).  
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“O gosto ao funcionar como uma espécie de sentido de orientação social (sense of 

one´s place), orienta os ocupantes de um lugar determinado no espaço social para as 

posições sociais ajustadas às suas propriedades para as práticas ou bens que convêm 

aos ocupantes dessa posição, para as que lhe cabem.” (Bourdieu, 2010, p.680).  

 

“O gosto não é algo natural, ele é de facto naturalizado (…) não é inato [mas] um código 

socialmente produzido capaz de identificar e diferenciar grupos” (Siqueira, 2010, p.2). Se é 

notório que para o sociólogo francês, o gosto funciona não apenas como diferenciador 

cultural e social oferecendo ao agente ativador de poder simbólico, este é também sem 

dúvida resultado da contextualização social do habitus em questão. Na base do gosto 

encontra-se como já referido a família e a escola.  

 

Também no campo escolar Bourdieu para além de vários artigos, escreveu quatro obras que 

destroem a tradição meritocrática do ensino escolar (e o acesso à cultura) não deixando de 

evidenciar a importância da escola e da frequência escolar. De acordo com Dallabrida, 

(2012), as obras de Bourdieu e Passeron, (1964) “Les héritiers: les étudiants et la culture”; 

Bourdieu e Passerron, (1969)  “A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de 

ensino”; Bourdieu, (1984) “Homus Academicus” e Bourdieu, (1989) “La noblesse d`état: 

grandes écoles et esprit de corps”, constituem exemplos onde o sociólogo francês refere que 

“os privilégios educativos (…) [conferidos aos] estudantes das classes privilegiadas são 

construídos anteriormente, no meio familiar e nos percursos escolares pré-universitários 

desses alunos” (Dallabrida, 2012). Segundo Robbins, (2000a) “Les héritiers deve ser 

entendido como (…) análises dos problemas experienciados pelos provinciais e pessoas das 

classes trabalhadoras na adaptação em tornarem-se estudantes em instituições universitárias 

urbanas” (p.9).   

 

Bourdieu aborda a educação, o papel institucional da escola na fruição cultural em junção 

com políticas culturais em vários dos seus trabalhos (Bourdieu, 2010; Bourdieu & Darbel, 

2003) por exemplo, colocando em causa a meritocracia das instituições de ensino (Les 

Héritiers) e a real eficácia das políticas culturais do seu tempo. Neste contexto e como refere 

Bourdieu, os economistas em relação às funções da educação, “ignoraram a contribuição que 
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o sistema educacional faz à reprodução da estrutura social ao sancionar a transmissão 

hereditária de capital cultural” (Bourdieu, 1986, p48). Este refere que, os membros de 

famílias de classes altas seriam os que mais facilmente poderiam ascender a uma carreira 

académica de sucesso em detrimento das classes mais baixas, podendo, no entanto, o 

contrário acontecer (e.g. Bourdieu e Passeron, 1964).  

 

Como refere Setton, (2005b): 

“Se a posse de um certo capital cultural e de um ethos familiar predisposto a valorizar 

e incentivar o conhecimento escolar seriam importantes elementos para se alcançar 

um sucesso acadêmico (…) as crianças mais abastadas e com maior acesso aos bens 

culturais seriam aquelas que teriam as maiores chances de obter um bom desempenho 

escolar”. (p.79) 

 

O mesmo será dizer que embora o discurso escolar fosse o de meritocracia e de igualdade 

para todos (mesmos programas e matérias escolares, instrumentos de avaliação entre outros), 

o sucesso escolar estaria ao alcance dos alunos mais bem preparados, devido ao capital 

cultural fornecido pela família em primeiro lugar e da escola em segundo, ou seja a origem 

social, práticas culturais entre outras, interferem de facto na obtenção de um diploma 

académico.   

 

E também o papel da escola no acesso à cultura erudita (e.g Bourdieu e Darbel, 2003). De 

acordo com Catani (2003):  

 

“A ação escolar, bastante desigual – porque atua sobre indivíduos previamente 

dotados, pela ação familiar, com distintos níveis de competência artística-, envolve 

jovens já” iniciados” nesse domínio cultural. A escola, ao inculcar disposições 

duradouras à prática cultural, auxiliando decisivamente na transmissão do código das 

obras de cultura erudita, transforma as desigualdades diante da cultura em 

desigualdades de sucesso. Fecha-se o círculo que faz com que capital cultural leve a 

capital cultural”.  (pp. 9–10).  
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Refere-se assim em tom de resumo, que a pregação cultural só consegue reunir as condições 

de êxito quando se dirige a convertidos (Bourdieu e Darbel, 2003), ou seja, a quem controle 

e domine “o código da mensagem” (Bourdieu e Darbel, 2003, p71). A observação científica 

mostra que as necessidades culturais são o produto da educação.  

 

Assim o gosto, enquanto significado de escolha cultural, tendo como objetivo a fruição, 

destinava-se maioritariamente à burguesia, baseada numa clara distinção entre alta e baixa 

cultura. A escola desempenha um papel fundamental na aquisição de conhecimento e nas 

tomadas de escolha culturais por parte dos agentes sociais. No paradigma pós-moderno, o 

gosto essencial a Bourdieu, vai-se disseminar pelos agentes, grupos e instituições sociais no 

campo da cultura e outras instituições e formas alternativas de desenvolvimento de capital 

cultural surgem (ex. Setton, 2002, 2005b; Pöllmann, 2013, 2016). Isto devido ao 

desenvolvimento de nichos de mercado, tipologias de clientes diferenciados que, ávidos de 

cultura, tentam fugir à estandardização [e massificação] do consumo cultural moderno 

(Thompson, 2000). Em suma, o papel da escola enquanto espaço de reprodução de estruturas 

sociais e de transferência de capitais de uma geração para outra (Ferrari, 2011), a transmissão 

de capitais providenciados pela “conservação” elitista da escola e as suas respetivas 

significações sociais, entre outros, colocaram Bourdieu como um dos incontestáveis autores 

a expor as desigualdades dos seus agentes, apesar do cada vez maior acesso à cultura. 

 

2.2 Políticas culturais e o aumento do consumo cultural 

 

Neste subponto, fazemos uma pequena resenha sobre a evolução das políticas culturais no 

séc. XX, de forma a retratar a evolução e constatar mudanças na sua aplicação no papel do 

estado e na própria aceção da palavra cultura. Torna-se pertinente, debater a evolução do 

discurso à volta das práticas e políticas culturais (Barbieri, 2015; L. Costa, 2015; Ferrão, 

2015; J. Holden, 2015; F. Marques, 2014; Ribeiro, 2015). O acesso à cultura e a uma 

educação é um dos direitos consagrados na Carta internacional de Direitos Humanos das 

Nações Unidas. Esta, é igualmente alvo de regulamentação nos vários países com a tónica 

na escolaridade obrigatória, política do livro único, preço único entre outros, onde o acesso 

à cultura e suas caraterísticas têm sido temas de debate ao longo dos anos (Marques, 2014) 
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Estes temas procuram debater a definição de cultura, a legitimação do estado enquanto 

agente de desenvolvimento cultural, políticas culturais e seus modelos (parcerias 

público/privado etc), a democratização da cultura e seus impactes (quantitativos e 

qualitativos) abrangendo discussões de caráter meramente académico e económico (a 

mercantilização da cultura como fator de desenvolvimento e diferenciação de territórios) 

(Marques, 2014). A título de exemplo Ribeiro, (2015) refere que a terminologia corrente (da 

discussão à volta da cultura engloba consumidores culturais, o consumo cultural, o 

marketing, o turismo cultural. “Entrando por este universo terminológico não há retorno 

possível da lógica de consumo” (Ribeiro, 2015, p55). O conceito profícuo de cultura, levou 

vários autores a procurarem definições de caráter abrangente e enquadrados na perspetiva 

científica em que se inserem as investigações. Marques, (2014) apresenta-nos um resumo do 

conceito de cultura sob três vertentes a humanista, a sócio-antropológica e a político-

ideológica.   

Tabela  9 - “Definições” de cultura 

Humanista Sociológica-

antropológica 

Politico-ideológica 

 “Visão da cultura como 

expressão do 

aperfeiçoamento do 

homem, fruição dos 

produtos da criação do 

homem, estética e 

eticamente visando a 

realização pessoal e da sua 

comunidade”. 

 “Conjunto de valores, 

referências, instituições, 

hábitos e costumes, 

práticas e saberes que 

podem constituir ou 

contribuir para sustentar ou 

formar uma identidade”. 

 “Refere-se às sociedades 

complexas e 

hierarquizadas onde se 

realçam as relações 

(hegemónicas ou de 

resistência) entre classes ou 

estratos sociais (cultura 

cortesâ vs cultura 

burguesa; cultura burguesa 

vs cultura operária). 

Fonte: Marques, (2014, pp29-20) 

 

No séc. XX,  a palavra “cultura” era utilizada com dois significados. Por um lado, referia-se 

às ‘artes’– e as artes eram um cânone estabelecido de formas de arte (ópera, bailado, poesia, 

literatura, pintura, escultura, música e teatro). Cada uma destas artes tinha a sua própria 

hierárquica e era apreciada apenas por uma pequena parte da sociedade, geralmente instruída 

e rica (Bourdieu, 2010; J. Holden, 2015). 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

89 

 

De acordo com J. Holden (2015): 

 

“Este pequeno grupo social definia a sua própria posição social, não só através do 

dinheiro e da instrução, mas também através do simples ato de apreciar as artes e 

deste modo, consumo de arte e estatuto social tornaram-se sinónimos, levando as 

artes a serem classificadas como elitistas. Por outro lado, a cultura tinha um 

significado antropológico que se prolongava para abranger tudo o que fazíamos para 

nos exprimirmos e entendermos, desde a culinária ao futebol, à dança, ao ver 

televisão”. (p. 40) 

 

A institucionalização das políticas culturais como esfera das políticas públicas na segunda 

metade do séc. XX (Barbieri, 2015) constitui ainda tema de vários debates. Como o autor 

nos recorda:  

“é bem conhecido o processo pelo qual o princípio da democratização da cultura 

orienta e legitima a maioria das políticas culturais desenvolvidas na Europa e no 

mundo anglo-saxónico a partir da década de 1960 (…) de acordo com o modelo 

continental ou anglo-saxão, os ministérios da cultura ou os conselhos artísticos 

estatais são os principais agentes da conceção e implementação de políticas culturais, 

paradigma este assente no contato entre agentes culturais públicos e privados de 

caráter estatal – nacional” (p. 24).  

 

O papel do estado em matéria cultural está dependente de vontades, programas políticos 

específicos, a natureza do mercado e as competências dos seus públicos também determinam 

o que é consumido. Todas estas são questões importantes para se falar numa política cultural. 

A forma como cada estado escolhe desenvolver a cultura no seu país é determinada pela 

tipologia de políticas públicas aplicadas e do papel ativo do setor privado e da sua população 

(Marques, 2014). “A intervenção governamental centra-se na oferta cultural (…) e na 

proteção do património” (Barbieri, 2015, p25) pelo menos numa primeira fase.   

 

Segundo Urfalino “políticas públicas da cultura” e “política cultural” são coisas diferentes 

que merecem destrinça.  
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“As primeiras são as medidas tomadas pelas diferentes instâncias públicas que tratam 

das atividades culturais ou artísticas”. (…) Já a “política cultural” no sentido de 

Malraux na França de 1959, e de Jack Land nos anos noventa do séc. XX, assenta no 

papel ativo do estado no desenvolvimento de uma política para o setor onde se 

inserem várias formas culturais (A moda, o rock, o jazz, a alta-costura, a banda 

desenhada, a gastronomia entram na conceção de “tout culturel”) (citado por 

Marques, 2014, pp. 105-106).  

 

Ainda segundo Marques, (2014), caberia ao Estado, de uma forma ou outra, intervir em todos 

os azimutes, do rock ao rap, à música erudita, do património monumental às 

experimentações vanguardistas no domínio das artes em sentido amplo. Seja como for, a 

importância da cultura tem desenvolvido um papel cada vez mais preponderante no 

paradigma pós-moderno ocidental (Urry, 2002) e desempenhado um papel fulcral no 

desenvolvimento das cidades (Zukin, 1995, 2010, 2020) zonas rurais e demais territórios. 

Passamos a ter uma conceção económica de cultura. Ora esta questão foi potenciada pela 

visão mais alargada da cultura, com o desenvolvimento de “novas” formas culturais e, por 

conseguinte, o seu enquadramento legislativo (e.g. Lista do Património Imaterial da 

UNESCO).  

 

Desde o advento da revolução industrial, desenvolvimento dos transportes, mudanças sociais 

como a melhoria da qualidade de vida da burguesia e de forma diferente na classe 

trabalhadora (atualização gradual dos salários, férias pagas, crescente importância do lazer), 

a produção em série de bens culturais vai levar a que classes ou estratos de classe passem a 

puder usufruir de outras ofertas culturais até aqui negadas às classes mais baixas (Marques, 

2014).  

 

Como refere Barbieri, (2015): 

 

“Torna-se assim um dilema da evolução das políticas culturais: a necessidade de 

conciliar a promoção da excelência [da arte] com a [sua] democratização (…) Numa 

tentativa de popularizar as chamadas artes eruditas, são promovidas as infraestruturas 
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culturais: dos museus às bibliotecas, aos teatros e à monumentalização dos espaços 

públicos. São as décadas dos grandes equipamentos culturais, bem como a produção 

de oferta cultural diretamente pelo estado”. (p. 25) 

 

Tabela 10 - Cronologia e evolução das políticas culturais  

Institucionalização das políticas culturais In
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Papel executante do estado Visão da cultura 

1959 -Criação do 

ministério da 

cultura francês 

-Preocupação com o 

património e teatro. 

Artes eruditas 

destacadas 

-Visão elitista da 

cultura na tradição do 

liberalismo humanista 

do Iluminismo 

Década 

de 

1960 

-Alargamento do 

conceito de cultura 

-Cultura ganha 

importância na 

educação  

-Limpeza de 

monumentos de Paris 

-Criação da Rede de 

“Maisons de la 

Culture” 

-Exposições 

emblemáticas 

-Viagens 

internacionais de obras 

de arte como a Mona 

Lisa e Vénus de Milo. 

-Crise do modelo 

industrial das cidades. 
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Década 

de 

1970  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Visão da indústria 

cultural 

-Falhanço dos 

“produtos 

culturais 

subvencionados 

pelo estado” 

devido ao 

consumo e à 

produção em série 

de bens culturais 

-Crise na separação 

entre alta e baixa 

cultura. 

-Diversificação dos 

produtores e 

mediadores culturais. 

-Alteração nos meios 

de produção cultural 

-Abordagem pluralista 

da cultura em oposição 

há visão 

“eurocentrista” 

Década 

de 

1980 

-Visão económica 

da cultura 

-exceção cultural 

(Sancionada como 

diversidade 

cultural no início 

do séc. XXI) 

-Lançamento das 

capitais europeias da 

cultura em Atenas 

(1985). 

-Competição entre 

cidades pelo 

desenvolvimento 

económico e 

territorial. 

-Mercantilização dos 

recursos culturais. 

-Mudança de um 

sistema cultural de 

criação, produção, 

distribuição, consumo 

para sistemas de 

governação híbridos, 

P
ro

d
u
ção
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a o

ferta cu
ltu

ral e p
ro

m
o
ção

 cu
ltu

ral 

P
arcerias p

ú
b
lico

-p
riv

ad
as 

Década 

de 

1990  

-Conceção “tout 

culturel” (moda, 

rock, jazz, alta-

costura, banda 

desenhada, 

gastronomia, etc.) 

Séc. 

XXI 

-Unesco- 

Celebração da 

diversidade 

cultural 
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Fonte: Elaboração própria a partir de (Albuquerque, 2011; Barbieri, 2015; Butcher, 2006; Ferreira, 

2003; Girard, 2012; F. Marques, 2014) 

 

De um modelo centralizado no Estado onde a promoção cultural é realizada recorrendo a 

subsídios procurando encher equipamentos culturais promovidos em razão de uma política 

pública, “assiste-se a uma tentativa de colocar os governos locais a estabelecer “agendas” 

culturais para os territórios por eles geridas” (Barbieri, 2015, p26). Em suma, a consolidação 

das administrações regionais e locais, bem como desenvolvimento do setor privado e do 

terceiro setor, também implicam uma transferência de responsabilidades no 

desenvolvimento das políticas (Barbieri, 2015). 

 

O próprio Bourdieu apresentou críticas a esta política de oferta [cultural] (Bourdieu, 1964) 

protagonizada pelo estado nos anos 60 e 70. As disparidades culturais entre classes sociais 

formam o falhanço de uma política que procura a todo o custo levar a arte a cada vez mais 

pessoas. De forma a verificarmos esta sua posição voltamos a relembrar o seu estudo da 

frequência de museus em vários países, trabalho desenvolvido em parceria com Darbel. 

 

De acordo com Bourdieu (1964): 

 

 “A ação na oferta não pode substituir a ação, fundamental, na demanda e não pode 

ter uma função de facilitação ao reduzir a distância entre a oferta e a demanda, entre 

o nível cultural objetivo das obras ofertadas e o nível das aspirações (criado pela 

educação) ”. (p. 59). 

 

Aquando do seu estudo com Darbel (2003), Bourdieu refletindo sobre os reais impactes das 

políticas culturais em relação à afluência de museus refere que “seria ingênuo esperar que a 

sem estrita separação 

de funções. 

-Desenvolvimento do 

terceiro setor. 

-Envolvimento das 

comunidades locais. 

-Novos movimentos 

sociais. 
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simples queda do preço dos ingressos viesse a suscitar o aumento da frequência de museus 

por parte das classes sociais” (Bourdieu e Darbel, 2003, p44). Catani, (2003) comentando 

sobre as conclusões dos autores supracitados pergunta se indivíduos pertencentes a qualquer 

classe social e com graus distintos de escolarização frequentam museus? “Bem em termos: 

para viver a plenitude desse amor, livre de condicionamentos e limitações é necessário que 

os amantes [da arte] possuam algumas disposições, adquiridas lentamente, envolvendo 

dedicação, afinco e o cumprimento de obrigações” (Catani, 2003, p. 9) 

 

Bourdieu & Darbel, (2003) refletem sobre uma política de incitação direta à prática cultural:  

 

“quem acredita na eficácia milagrosa de uma política de incitação para visitar 

museus, e em particular, de uma ação publicitária pela imprensa, rádio e televisão – 

sem se dar conta de que ela se limitaria a acrescentar, de forma redundante, 

informações já fornecidas em abundância pelos guias, postos de turismo ou cartazes 

afixados à entrada das cidades turísticas – assemelha-se às pessoas que imaginam 

que, para serem mais bem compreendidas por um estrangeiro, basta falar mais alto”. 

(p. 149) 

 

Uma espécie de classificação de políticas de cultura pode ser encontrada em autores como 

Costa, (2001) e Pinto, (1994) como refere Albuquerque, (2011). A autora refere três 

tipologias de políticas culturais: as políticas culturais carismáticas que ”visam apoiar os 

criadores reconhecidos (…) as políticas de democratização da cultura que não se contentam 

em apoiar criadores, mas propõem-se alargar o acesso a obras a um público tão vasto quanto 

possível [estas criticadas por Bourdieu anteriormente por não levaram em conta as 

disparidades entre classes], e por fim políticas de democracia cultural que não se limitam a 

facilitar a criação artística e a seguir democratiza-la, mas pretendem ainda estimular 

largamente a criatividade cultural e a propiciar a expressão cultural dos diversos grupos 

sociais (Albuquerque, 2011).  

 

Como refere Costa, (2001), em um contexto europeu, as primeiras políticas são caraterísticas 

de partidos de direita, políticas de democratização são normalmente desenvolvidas por 
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partidos de esquerda e por fim políticas de democracia cultural remetem para a influência de 

novos movimentos sociais (citado por Albuquerque, 2011). Como mencionado por Pinto, 

(1994) estamos, neste último tipo de políticas de democracia cultural (…) estando o 

associativismo nas suas múltiplas formas entre subculturas dominadas e emergentes, na 

origem da criação cultural “sem autor” (citado por Albuquerque, 2011).    

 

Assumida a “crise” das políticas tradicionais e a crescente concorrência entre as cidades, 

com base em critérios de desenvolvimento económico [dos seus territórios], a teoria da 

classe criativa de Florida, (2002); Knudsen, Florida, Gates, & Stolarick, (2007) é altamente 

criticada na base da mercantilização dos recursos culturais (…) em uma lógica de 

competitividade global (Barbieri, 2015).  

 

Tal como nos relata Barbieri, (2015): 

 

“Se o modelo de democratização da cultura permanece até hoje como o núcleo da 

intervenção do governo é patente a caducidade de boa parte dos princípios de uma 

política centrada no acesso à oferta cultural (…) hoje em dia os problemas da gestão 

da cultura deparam-se com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento da 

sociedade da informação (Castells, 2000); globalização financeira e uma economia 

de símbolos e sinais (Rifkin, 2000); sociedades heterogéneas (Bauman, 2003); 

diversificação na participação e produção cultural bem como a de digitalização da 

cultura (Ariño, 2010)”. (p. 26) 

 

Mas também a individualização (Lipovetsky, 2007) do consumidor pós-moderno 

(Lipovetsky & Charles, 2011; Thompson, 2000) e os novos mediadores e intermediadores 

culturais  (Arriagada, 2014, 2015; Arriagada & Cruz, 2014; Jeffman, 2013, 2014; Maguire 

& Matthews, 2010, 2012). 

 

A dificultar a democratização da cultura e o seu papel efetivo em termos de desenvolvimento 

dos territórios, Ferrão, (2015) alerta-nos para o fato da cultura constituir, segundo a sua 

opinião, uma política “fraca”. Assim segundo o autor:  
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“A cultura é uma política fraca assim como as de ordenamento do território” visto 

que, “não integram as políticas comunitárias como a PAC ou política ambiental, não 

beneficiam dos quadros legais vinculativos para todos os estados membros e 

respetivos apoios financeiros; não suscitam os interesses económicos como as 

políticas de transporte ou inovação empresarial e tecnológica e não estão sob forte 

escrutínio público como a saúde e a educação por exemplo” (…) “É esta desigual 

incidência da força da lei, dos apoios públicos, da influência dos interesses 

organizados e da pressão da opinião pública que explica a diferença entre políticas 

”fortes” e políticas “fracas”. (pp. 84 e 85).  

 

De políticas culturais baseadas na subsidiação em prol da formação de públicos, 

financiamento de grandes projetos de regeneração urbana (e.g. Greater London Council) 

guiados pela cultura para o turismo (Smith, 2003, 2016) tivemos no advento das novas 

tecnologias e da internet, o aumento em qualidade e quantidade de bens e serviços culturais 

oferecidos a um conjunto de consumidores cada vez mais diversificados e conhecedores, 

mais bem organizados, que afeta não apenas a intermediação cultural como a definição de 

gostos e de consumos culturais. Da crítica de vários autores à indústria cultural, à produção 

cultural em série, à alienação na fruição cultural (Adorno, 2002; Assoun, 1989; Best et al., 

2018; Horkheimer & Adorno, 2002), o gosto pluralista e efémero da sociedade hedonista 

levou ao surgimento de novas formas de consumo cultural a nível global, disponível à 

distância de um click. “Esta nova realidade exige uma forma diferente de olhar para o 

significado de cultura e consequentemente, novas formas de olhar o valor das artes e da 

cultura para a sociedade” (Holden, 2015, p41).  

 

Segundo Holden (2015) existem 3 esferas de cultura interrelacionadas a) cultura financiada 

pelo setor público, b) cultura comercial e c) cultura criada em casa. Estas podem ainda que 

de forma discutível, influenciar novos consumos e modificar o papel de produtores, 

consumidores e intermediários, como veremos enfocando a discussão mais no consumo 

cultural. Na cultura financiada pelo setor público e na cultura comercial existem guardiões 

que podem ajudar bastante os artistas, mas que, controlam o acesso do artista a um público 

e definem o significado de cultura através das suas decisões onde o consumidor é o juiz 
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máximo da cultura comercial. Já a cultura criada em casa abrange desde objetos históricos 

até atividades de arte popular, passando pela banda de garagem punk pós-moderna e o upload 

no YouTube. Aqui, a definição daquilo que conta como cultura é muito mais abrangente. É 

definida por um grupo de pares informal, auto-selecionado e as barreiras à entrada são muito 

menores (Holden, 2015). 

 

Se é inevitável que a televisão, media, a internet e as TIC em geral influenciaram novos 

consumos, não é menos verdade que a mediação e os mediadores culturais também 

mudaram. Na já referida perspetiva pós-moderna (Lyotard, 1984), são inúmeros os autores 

que defendem que o consumo se baseia mais na cópia do que no original, em simulações e 

simulacros (Baudrillard, 1981) menosprezando o trabalho técnico do artesão e a aura do 

objeto único (Benjamin, 2008), esta é a sociedade do espetáculo, (Debord, 2003) onde os 

consumidores fazem parte do aparelho de consumo (Baudrillard, 1981); (Debord, 2003) 

sendo vistos como peças do sistema económico da produção em série da cultura (Zukin, 

1995); (Richards and Wilson, 2006, 2007).  

 

Como afirma Holden (2015):  

 

“A rápida e enorme expansão da internet como espaço de comunicação cultural e 

como facilitador da criatividade de massas é vista como causadora destas mudanças, 

mas, na verdade, é apenas alguns dos fatores. A disponibilidade de (…) maquinas 

fotográficas [smartphones, tablets, entre outros] de boa qualidade, os softwares de 

fácil utilização [sistemas intuitivos e respetivos tutoriais], a construção de 

infraestruturas artísticas e formação são igualmente importantes enquanto 

impulsionadores da expressão criativa”. (p. 43) 

 

No paradigma atual da cultura participativa é ao consumidor que se exige maior 

preponderância no momento do consumo cultural, discussão e escolha de políticas culturais 

e a utilização de novas tecnologias acessíveis, já aqui referidas. Os autores Burgess & Green, 

(2009) observam que o termo “cultura participativa” é geralmente usado para descrever a 

aparente ligação entre tecnologias digitais mais acessíveis, conteúdo gerado por usuários e 
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algum tipo de alteração nas relações de poder entre os segmentos do mercado da média e 

seus consumidores.  

 

Como afirma Jeffman, (2014):  

 

Destacam a definição do termo proposto por Jenkins (2009), onde o autor 

compreende que a cultura da convergência reflete a transição e a colisão entre as 

mídias de massa, que tradicionalmente são passivas, e as mídias atuais, 

caracterizadas como interativas e participativas, onde uma não exclui a outra, pois 

estas coexistem. Jenkins (2009, pp. 29-46) destaca que nesta convergência, a divisão 

entre produtores e consumidores se torna tênue, cruzando-se, mesclando-se e 

modificando-se, interagindo de forma cada vez mais complexa, pois a “convergência 

envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir 

os meios de comunicação”. Tal transformação torna a comunicação cada vez mais 

participativa, onde “os fãs e os consumidores são convidados a participar da criação 

e circulação do novo conteúdo”. (p. 3) 

 

Mas nem tudo é positivo na medida em que também questões de autoria das obras, (Burgess 

& Green, 2009; Marques, 2014) as propriedades intelectuais entre muitas outras são 

levantadas. “As novas configurações econômicas e culturais que a cultura participativa 

representa são tão contestadoras e incômodas quanto potencialmente libertárias” (Burgess 

& Green, 2009, p8) De acordo com Lipovetsky & Charles, (2011), “o surgimento da pós-

modernidade deve-se (numa primeira fase) ao aumento da produção industrial (taylorismo) 

e à difusão de produtos que foi possível pelo progresso dos transportes e comunicação, e 

depois pelo aparecimento dos grandes métodos comerciais que caraterizam o capitalismo 

moderno (marketing, grandes armazéns, emergência das marcas e a publicidade. (…) Numa 

segunda fase (1950) designa o momento em que a produção e o consumo de massas já não 

se reservam unicamente a uma classe de privilegiados. “Assiste-se então à extensão de todos 

as camadas sociais do gosto pela novidade pela promoção do fútil e do frívolo, pelo 

florescimento pessoal e pelo bem-estar, em resumo pela ideologia individualista” 

(Lipovetsky & Charles, 2011, pp. 25–26). 
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Ainda segundo Lipovesty & Charles (2011) sobre o hiperconsumo: 

 

 (…) “um consumo que absorve e integra as partes cada vez maiores da vida social, 

(…) funciona cada vez menos segundo um modelo de confrontos simbólicos caro a 

Pierre Bourdieu e que se ordena em função de fins e critérios individuais e segundo 

uma lógica emotiva e hedonista que faz com que cada um consuma primeiro por 

prazer mais do que rivalizar com o outro”. (pp. 27-28)  

 

O consumo pós-moderno, parece assim corresponder a uma outra realidade distinta daquela 

percecionada por Bourdieu. Os atos de consumo cultural mantêm-se, mas são realizados por 

agentes sociais dotados de mais competências, com maior espaço de manobra, devido ao 

aumento da oferta cultural numa sociedade cada vez mais plural e culturalmente 

diversificada. O consumidor pós-moderno difícil de categorizar, age por impulso sabendo 

exatamente o que procura (Thompson, 2000) pois se dotou de mais informação e meios para 

partilhar a sua opinião.  

 

Ainda de acordo com Lipovetsky & Charles (2011): 

 

 “O próprio luxo, elemento por excelência da distinção social, entrou na esfera do 

hiperconsumo porque é cada vez mais consumido pela satisfação que proporciona – 

um sentimento de eternidade num mundo entregue à fugacidade das coisas – e não 

pelo estatuto que permite exibir”. (p.28) 

 

Ao contrário do que Lipovetsky & Charles referem, pensamos que o estatuto continua 

presente no ato de consumo. Com a obliteração da distinção entre alta e baixa cultura, a 

democratização do acesso à cultura, o papel incisivo da internet e das TIC´s o próprio 

conceito de cultura torna-se mais abrangente levando a que o gosto ganhe ele próprio um 

significado mais plural e diversificado coincidente com o discurso da pósmodernidade. 

Novas necessidades culturais levaram assim à adoção e estabelecimento de políticas 

culturais “democráticas” levando a uma reorganização e adaptação de consumidores, 

mediadores e produtores. Esta situação tem igualmente repercussões no campo do turismo. 
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2.2.1 Políticas culturais e turismo cultural 

 

Neste pequeno subponto apresentamos uma resenha do debate das políticas culturais no 

contexto do turismo cultural. Existe uma ponte entre as políticas culturais e o turismo cultural 

que pode ser identificada como “política cultural”. Uma política cultural deve ser 

considerada, formulada e criticada à luz de políticas culturais mais vastas em vez de ser vista 

como uma questão técnica de implementação de objetivos (McGuian, 1996, 2004 citado por 

Butcher, 2006, p.21). Como refere Lafant (1995) “se a cultura é politizada, também é o 

turismo cultural” (Lafant, 1995 (citado por Smith, 2003, p.12).   

 

Museus, galerias de arte e sítios patrimoniais, assim como outros objetos do fascínio do 

turista cultural, são regulados por uma política cultural do estado, política que é produto de 

uma vasta contestação de políticas culturais (Butcher, 2006). À semelhança da classificação 

de políticas culturais apresentada por Albuquerque, (2011) anteriormente, Jim Butcher 

enquadra o debate das políticas culturais em diferentes momentos da história ao referenciar 

que “uma noção singular de cultura, muitas vezes ligada a uma nação e posicionada na 

tradição humanista liberal, tem sido desafiada nas últimas décadas pelas culturas no plural, 

sendo muitas vezes críticas do suposto elitismo do humanismo liberal” (Butcher, 2006, 

p.21).  

 

Esta situação tem influenciado as políticas culturais e quando relacionadas com o turismo 

cultural tem sido veiculada “à importância da diversidade cultural no desenvolvimento e 

marketing das “cidades culturais” (Landry, 2000), a evolução dos museus de forma a refletir 

uma maior variedade de experiências históricas (Walsh, 1992” e a marca UNESCO ao 

promover a diversificação (…) na lista de locais distinguidos como Património Mundial 

(Unesco, 1994)” (citados por Butcher, 2006, p.22). De destacar que esta mesma distinção já 

ultrapassou o património tangível tendo-se alargado ao património intangível como lendas, 

tradições, gastronomia, artes e ofícios entre muitas outras, facto incontestável na evolução 

do conceito de turismo criativo. 

 

Neste contexto, a política cultural pode ser definida como apoios institucionais que 

canalizam ambas a criatividade estética e as formas coletivas de vida (Butcher, 2006). Os 
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apoios institucionais podem ser vistos como as formas pelas quais os governos apoiam ou 

deixam de apoiar a produção artística e a produção que é considerada parte do capital cultural 

de um lugar, referindo-se a um lugar que se vê como exibindo conotações culturais positivas 

e, portanto, ser atraente para os turistas culturais potenciais (Butcher, 2006). Aqui, o autor 

refere o capital cultural tal como idealizado por Throsby, (1999) Veremos no ponto seguinte 

a diferença entre este “tipo de capital cultural” para o de Bourdieu já aqui amplamente 

referido.  

 

Edifícios históricos, eventos culturais, galerias de arte, museus, eventos e o planeamento e 

conceção de espaços públicos contribuem para o capital cultural, e fazem parte das 

atribuições do estado, daí a importância da política [cultural] (Butcher, 2006). Enquanto a 

provisão de atrações de turismo cultural podem ser apenas um aspeto da política cultural 

nacional ou regional (…) com o crescimento das viagens de lazer, tornou-se importante o 

desenvolvimento dos objetos da política cultural – museus, galerias, festivais, etc. – também 

dos objetos dos desejos dos turistas e por conseguinte um veículo para o desenvolvimento e 

regeneração económica (Butcher, 2006). À semelhança da definição de cultura apresentada 

anteriormente por Marques, (2014) apresenta três dimensões de cultura, no contexto da 

tensão entre a visão humanista liberal e da abordagem pluralista de cultura, que nos ajudam 

percecionar o turismo cultural.  

Tabela 11 - Três dimensões da cultura 

Cultura pode ser considerada: processo geral do desenvolvimento intelectual, 

espiritual e estético (associado ao humanismo liberal) 

Cultural pode ser considerada: um modo de vida particular de pessoas, período ou 

grupo (sugere a abordagem pluralista) 

Cultural pode ser considerada: os trabalhos e práticas intelectuais e especialmente 

atividade artística. 

Fonte:  Elaboração própria a partir de Butcher, (2006); M. Smith, (2003, 2016) 

 

Se podemos associar o turismo cultural com a terceira definição o autor refere que todas se 

podem referir ao turismo cultural.   
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Como destaca Butcher (2006):  

 

“No entanto, enquanto tradicionalmente a atividade artística e intelectual, na forma 

do trabalho em galeria, o conteúdo de museus, a grande arquitetura, [alta cultural] 

esteve ligada à primeira definição, como exemplar do processo geral, existe hoje 

também uma ênfase em locais culturais como reflexo de modos de vida particulares, 

vertentes parciais da cultura. Esta última perspetiva está em linha com a segunda 

definição de Williams. Políticas culturais e locais de turismo cultural têm sido 

influenciados por esta tendência”. (pp.25-26)  

 

Fundamental para o desenvolvimento do turismo cultural, as escolhas políticas veem no 

turismo também uma área importante no momento de definir a estratégia do destino. A forma 

como as cidades utilizaram a “cultura” de forma a promover um estilo de vida teve no 

turismo uma área de expressão que impactou a organização urbanística da cidade (Ferreira, 

2003) levando a que determinados recursos culturais e tipologias de consumo turístico, 

fossem escolhidos em detrimentos de outros. No fundo, podemos dizer que a escolha de 

determinadas estratégias turísticas e políticas culturais ajudam a dar forma e a formular a 

imagem dos destinos turísticos.    

 

2.3 O turismo cultural e o quadro analítico de Bourdieu  

 

Como afirma Richards (2018a): 

 

“O estudo do turismo cultural tem crescido particularmente em campos como o 

consumo cultural, motivações culturais, conservação do património, economia do 

turismo cultural, antropologia e a relação com a economia criativa (…) tendo 

aumentando o número de fontes de turismo cultural de 100 em 1990 para 6000 em 

2016”(pp. 12-13).  

 

Uma revisão atenta da literatura do turismo cultural (McKercher & du Cross, 2002 ; 

Richards, 2009b; Richards, Goedhart, & Herrijgers, 2001; Richards & Munsters, 2010; Shirt, 

2011; Smith, 2003, 2016; Smith & Robinson, 2006) permite-nos identificar o quadro 
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analítico de Bourdieu, (2010). Apesar das referências infrequentes ao trabalho de Bourdieu, 

um dos pilares da sociologia cultural, representar um perigo ao retirar o estudo do turismo 

cultural da sua base original das ciências sociais” segundo Richards, (2018a), o seu aparelho 

sociológico permite “uma análise cultural do turismo” (Ahmad, 2017, p519). “Investigar o 

turismo a partir de uma estrutura Bourdieusiana cultural torna-se assim crucial para a 

compreensão do turismo, e os significados e identidades que reserva para turistas, produtores 

culturais e investigadores” (Ahmad, 2017, p. 520). 

 

São várias as recorrências aos seus termos e conceitos em matéria de políticas culturais e o 

turismo cultural (Butcher, 2006; Smith, 2003) no acesso à alta cultura, como Merriman 

(1991) refere o contexto da institucionalização de políticas estatais (citado por Smith, 2003); 

as referências à pequena nova burguesia no contexto dos novos intermediários culturais 

(Bourdieu, 2010; Bradford University School of Management, 2007; Florida, 2002; 

Richards et al., 2001; Stringfellow et al., 2013; Urry, 2002; Zukin, 1995) o desenvolvimento 

e conhecimento pessoal ou capital cultural, no contexto do consumo de turismo cultural em 

museus; habitus turístico no contexto do turismo cultural (Bourdieu, 2003; Richards & 

Munsters, 2010); capital cultural como forma de distinção social no contexto do turismo 

cultural (Smith & Robinson, 2006) e a diferenciação entre a alta e baixa cultura (Shirt, 2011).  

 

De acordo com Knox, Hannam, Margry, Olsen, & Salazar, (2014): 

 

“A crença de que visitar lugares associados a figuras históricas são de alguma forma 

auto aperfeiçoadoras, deve fazer parte de um itinerário (está no guia) e indica um 

grau de sofisticação cultural. Esta é, de forma resumida, a tese do capital cultural de 

Bourdieu” ( p. 238) 

 

Segundo Shirt, (2011) o estudo do turismo cultural está associado aos seguintes termos: 

eventos culturais, comodificação cultural, locais culturais, “história cultural”, 

homogeneização cultural, capital cultural, bagagem cultural e “cultural brokerage” mas 

igualmente poderemos adicionar questões de autenticidade, relações entre anfitriões e 

visitantes baseadas no princípio da alteridade (Scribano & Korstanje, 2020), artes visuais, 
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globalização (Smith, 2016) e as suas mais variadas tipologias de turismo “cultural” (G. 

Richards et al., 2001) e de acordo com Smith (2003) turistas culturais, (citada por Binkhorst, 

den Dekker, & Melkert, (2010). De destacar as abordagens subjetiva e objetiva do estudo do 

turismo cultural onde no ponto de vista do primeiro, a atribuição de juízo de valor cultural 

,parte do turista cultural e demais agentes do campo e a visão objetiva remete para a primazia 

do conjunto de caraterísticas do objeto observado (Binkhorst et al., 2010).   
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Tabela 12 - Termos associados ao estudo do turismo cultural e suas tipologias 

Conceitos Definição e exemplos 

Eventos culturais (Atrações que ocorrem durante um período de tempo fixo em uma ou 

mais localizações) (Getz & Frisby, 1991) 

Comodificação 

cultural 

(Termo dado ao empacotamento de eventos culturais) (Fluker, 2004); 

Locais culturais 

 

(Atrações culturais geograficamente fixas (…) naturais (…) 

classificadas como históricas ou contemporâneas e recreacionais); 

“História cultural” (Tradição oral ou escrita de um grupo específico em uma localidade 

ou sociedade em particular); 

Homogeneização 

cultural 

 

(Resultado da pressão capitalista na sociedade ou grupos [sociais] 

que causa semelhança global [nos serviços ou consumo de bens 

culturais]); 

Capital cultural 

 

(Conceito cultural articulado por Bourdieu que consiste em todo o 

indivíduo [apreciar] o que está a ser visto na base do seu background 

ou exposição anteriores) (Bourdieu, 1979, 1986, 2010); 

Bagagem cultural 

 

(Crenças, valores e modos de comportamento que o turista transporta 

consigo de férias) (Page & Connel, 2009); 

 

 

“Cultural brokerage” 

Também referidos como “cultural brokers” 

(“corretores/intermediários” culturais, mediadores ou “homens do 

meio) (Osorio & Best, 2015). Estes indivíduos são representativos da 

sua cultura e podem ser encontrados em situações interculturais 

funcionando como “pontes entre comunidade local e o 

visitante”(Osorio & Best, 2015) “esta é essencialmente o nível de 

esforço que os fornecedores percorreram de forma a descobrir os 

fatores precisos de motivação dos seus convidados” (Shirt, 2011, 

p165 citado por Robinson, Heitmann, & Dieke, 2011) 

Sítios patrimoniais (Sítios arqueológicos, cidades, monumentos, museus); 

Espaços de arte 

performativas 

(Teatros, salas de concertos, centros culturais); 

Artes Visuais (Galerias, parques de esculturas, museus de fotografia, arquitetura); 

Festivais e eventos 

especiais 

(Festivais de musica, eventos desportivos, carnavais); 

 

Locais religiosos (Catedrais, templos, destinos de peregrinação, retiros espirituais); 

Ambientes rurais (Vilas, quintas, parques naturais, ecomuseus); 

Artesanato (Arts and crafts) (têxteis, cerâmica, pintura, escultura, olaria); 

Linguagem (Aprender ou praticar); 

Gastronomia (Prova de vinhos, degustação, uso da culinária); 

Cultura moderna (Música pop, grafiti, dança contemporânea, moda, design); 

Atividades de 

interesse especial 

(Pintura, fotografia e tecelagem). 

Fonte: Elaboração própria a partir de (Binkhorst et al., 2010; Osorio & Best, 2015; G. Richards et 

al., 2001; Robinson et al., 2011; Shirt, 2011; Smith, 2016) 
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A tabela supracitada, permite-nos identificar algumas das abordagens que o estudo do 

turismo cultural tem sido alvo nos últimos anos. Se para isso bastasse para fazermos a ligação 

aos conceitos de Bourdieu, são vários os autores que referem o sociólogo francês no estudo 

deste tipo de turismo, a começar por questões de competências culturais ou capital cultural 

necessário à fruição dos bens culturais maioritariamente tangíveis do turismo cultural.  

 

Seja por questões de consumo cultural, diferenciação social ou competências culturais, os 

termos do nosso sociólogo parecem estar presentes em vários autores “assentando que nem 

uma luva” no estudo do turismo cultural. À semelhança do estudo de Bourdieu & Darbel, 

(2003) também Merriman, (1991) citado por Smith, (2003) em um inquérito desenvolvido 

no contexto do acesso ao património e aos museus, refere que as verdadeiras barreiras ao 

acesso cultural estão baseadas em fatores culturais (perceções pessoais de museus) e não 

fatores estruturais como acesso físico, transporte, tempo e dinheiro.  

 

Como destaca Smith (2003): 

 

“Apenas certos grupos (maioritariamente os mais cultos) têm tendência a visitar 

museus e Merriman argumenta que visitas patrimoniais e a museus são muitas vezes 

baseadas na afirmação de status [social]. Baseia-se na noção da acumulação de 

capital cultural de Bourdieu, que ajuda à distinção entre classes sociais”. (pp. 86-87)  

 

Na mesma senda, a autora refere-se ao capital cultural e “valor artístico” de formas e objetos 

de alta cultura no contexto da institucionalização da cultural na Inglaterra. Smith (2003): 

 

“Os homens europeus não apenas advogaram a alta cultura e as grandes narrativas 

do homem branco, como deram pouca importância às barreiras ao acesso à educação 

cultural e à acumulação de competências culturais necessárias de forma a apreciar 

formas culturais dominantes (…) Como discutido por Bourdieu, o “valor artístico” é 

normalmente atribuído sob formas ou objetos para os quais é necessário um alto grau 

de competência cultural”. (p.134) 
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No contexto das políticas patrimoniais na Irlanda, Kelly, (2005) refere que o conceito de 

capital cultural, quando alargado ao património faz parte de um processo nacional de 

relações de poder político-culturais,  indo ao encontro de Karlsson, (2005). “Goedhart (1997) 

ao analisar o papel dos intermediários culturais na produção de experiências de turismo 

cultural, baseou-se no trabalho de Bourdieu, (1984) e Zukin (1996)” (G. Richards et al., 

2001, p. 74). Por razões de distinção social, novas classes médias passaram a ser cruciais 

para o processo de produção cultural. A famosa “pequena nova bourgeoisie” de Bourdieu 

tentava aumentar o seu capital económico através da valorização do seu capital cultural 

(Richards et al., 2001) similar aos “lifestyle entrepeneurs” como novos produtores culturais.  

 

Como referem Deakens & Freel (2006) estes “lifestyle entrepreneurs” podem ser definidos 

como pessoas primeiramente motivadas pela necessidade de ter sucesso e possuir uma certa 

qualidade de vida mantendo um ordenado que lhes permita sobreviver (citados por Marchant 

& Mottiar, (2011). A literatura refere que estas pessoas não valorizam o capital económico 

em primeira mão, mas previligiam a qualidade de vida, não desvalorizando totalmente o 

sucesso económico (Jóhannesson & Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Peters, Frehse, 

& Buhalis, 2009).  

 

A importância dos “lifestyle entrepreneurs” como novos mediadores culturais, é grandepara 

o nosso estudo. “Lifestyle entrepreneurs estão muitas vezes envolvidos em negócios porque 

são consumidores com experiência, que desenvolvem uma profissão a partir dos seus 

hobbies ou procuram soluções para clientes na respetiva indústria do turismo ou lazer” 

(Peters et al., 2009, p.400).  

 

Esta situação implica o fim da separação rígida da alta e baixa cultural presente na discussão 

de políticas culturais (Smith, 2016) mas igualmente no estudo do turismo cultural, 

maioritariamente baseado em recursos materiais. “Enquanto a alta cultura pode ascender a 

uma forma de turismo que se foca em museus, óperas, casas estatais e galerias, esses mesmos 

locais podem estar adjacentes a prédios e áreas de baixa cultura e cultura popular” (Shirt, 

2011, p.161). Desta forma, as novas classes interagem de forma diferente no processo de 

produção e consumo cultural. “Isto já não pode ser feito através dos canais tradicionais de 
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alta cultura e assim [as novas classes médias] procuram novas áreas para a legitimação do 

seu capital cultural” (Richards et al, 2001, p.74).  

 

Ainda segundo os mesmos autores, os membros desta nova classe média tornam-se os novos 

intermediários culturais visto que “preenchem o papel de novos intermediários entre os 

produtores e consumidores de arte e da cultura” (…) aquilo a que Zukin, (1996) apelida de 

“infraestrutura crítica”, cuja função é transmitir informações sobre novos serviços e bens 

culturais” (Richards, Goedhart e Herrijgers, 2001, p74). Na mesma linha Breitbart & 

Stanton, (2006) referem o trabalho “de Urry, (2002) seguindo o conceito de nova pequena 

burguesia de Bourdieu que nas palavras de Richard Florida ficou conhecida de forma famosa 

como classe criativa” (Breitbart e Stanton, 2006, p111). “A função crítica destes 

intermediários culturais pode influenciar a oferta de serviços culturais e ao mesmo tempo 

tornar a audiência consciente acerca do seu próprio consumo” (Richards, Goedhart e 

Herrijgers, 2001, p74). 

 

Os intermediários culturais são importantes, moldam os valores de uso e de troca e 

empregam a autoridade cultural como determinantes do gosto e criadores de novas 

disposições de consumo (Stringfellow et al., 2013).  

 

O conceito de intermediários culturais tal como “idealizados” por Bourdieu, são referidos 

por Power & Scott (2004):  

 

“como agentes ativos e conscientes de mudança cultural e social – que mudam os 

seus interesses percebidos deles próprios e da fração de classe a que pertencem – 

sendo assim identificados como críticos de arte (Bourdieu 1986; Hesmondhalgh, 

2002); como aqueles que promovem um novo estilo de vida (Featherstone, 1990; 

O’Connor and Wynne, 1998) e com aqueles que escolhem quais os produtos a 

avançarem na cadeia de produção cultural (Negus, 2002)”. (p. 40) 

 

Se o conceito de intermediários culturais de Bourdieu é importante para o estudo do turismo 

cultural, também é o conceito de distinção agora ao alcance da famosa “petit bourgeoisie” 
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na medida em que se assiste a uma profissionalização de processos de consumo de turismo 

cultural, de forma a criarem novas oportunidades económicas (G. Richards et al., 2001). 

“Estes papéis intersticiais tornam os intermediários culturais em um grupo útil para estudar 

em relação a questões sobre o equilíbrio de interesses diferentes dentro do turismo cultural 

e projetos de regeneração” (Breitbart e Stanton, 2006, p.112).  

 

Como referem G. Richards et al., (2001):  

 

“A necessidade de distinção significa que a partir do momento que novos produtos 

culturais são descobertos pelos consumidores de massa perdem o seu valor distintivo 

e os novos intermediários culturais necessitam de manter a sua liderança cultural ao 

gerar outros novos. Desta forma, Bourdieu concorda que existe uma competição pela 

procura de novos, produtos culturais raros e mais distintivos”. (p.75)  

 

Mais recentemente foi mencionado por Richards que a questão da intermediação cultural no 

turismo cultural ficou marcada pela “migração de historiadores de arte para o turismo de 

forma a traduzirem o capital cultural em capital económico, (…) testemunhamos agora a 

emergência de expats [emigrantes] como novos intermediários culturais” (G. Richards, 

2013b, pp. 5–6) Por fim, é mencionado pelos autores que as perspetivas teóricas incluindo o 

conceito de capital cultural de Bourdieu foi introduzido no estudo de Goedhart, (1997), cujo 

objetivo de inquérito era conhecer quem eram os turistas culturais, (…) permitiu a 

operacionalização de vários aspetos da análise do consumo cultural como o efeito de 

socialização e a relação entre ocupação, capital cultural e turismo cultural (G. Richards et 

al., 2001) Parece-nos assim que é indiscutível que o quadro analítico de Bourdieu assenta 

claramente no turismo cultural. 

 

Como destacam G. Richards & Munsters, (2010):  

 

“grande parte da pesquisa em turismo cultural nos anos 90 se baseava no trabalho de 

Bourdieu relacionado com o gosto de classe e a acumulação de capital cultural. 

Apesar do trabalho original de Bourdieu se ter baseado em questionários de larga 
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escala a visitantes de museus, as aplicações mais recentes das suas ideias ao turismo 

cultural estavam mais relacionadas com os estudos qualitativos e entrevistas 

aprofundadas como principal instrumento de pesquisa. O conceito de distinção de 

Bourdieu tornou-se numa importante tábua na pesquisa do significado do consumo 

de turismo cultural e na forma como poderia contribuir para a construção de 

identidades para turistas assim como para os locais visitados”. (p. 4)  

 

Depois de elencarmos os contributos de vários autores que corroboram a visão de Bourdieu, 

é inequívoco que o quadro analítico quanto aplicado ao estudo do turismo cultural assenta 

em fatores de análise onde o consumo cultural, o tipo de experiências culturais desenvolvidas 

e os locais onde estas são consumidas, acontecem mediante o nível de capital cultural 

disponível pelos turistas e fornecedores de experiências de turismo cultural. O consumo é 

baseado na distinção dos mais cultos onde ainda se privilegia a alta cultura, cabendo também 

aos turistas culturais, a função de intermediários culturais na transmissão de informação 

cultural sobre o que é relevante ou não consumir em termos de turismo cultural. Assim, 

rapidamente os destinos culturais se afirmaram através do desenvolvimento de tours 

culturais maioritariamente à volta dos seus recursos culturais mais importantes e que melhor 

representam a cultura do local visitado (G. Richards, 2011) 

 

É assim possível percecionar o campo do turismo cultural, tal como analisado por Bourdieu 

como um campo de luta onde novos personagens (membros da petit bourgeoisie) marcam 

as tendências dos destinos culturais da moda, maioritariamente marcados pela oferta cultural 

de bens patrimoniais caraterizadores da alta cultura como museus, monumentos, galerias de 

arte, entre outros. Na passagem ou mudança de paradigma para o turismo criativo, assistimos 

a várias mudanças nos modelos económicos do turismo cultural, nas estratégias de 

promoção, envolvimento e consumo dos consumidores envolvendo a criatividade e a 

cocriação, a aplicação do modelo das cidades criativas ao turismo criativo, a novas formas 

de intermediação cultural e a novas formas de conceptualizar o capital cultural e a sua 

aplicação neste novo segmento turístico. 
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O ponto seguinte pretende caraterizar o turismo criativo e percecioná-lo através do quadro 

analítico de Pierre Bourdieu, podendo-se para já antecipar que, apesar de algumas mudanças 

ao nível do sujeito social e relacionamento entre a oferta e procura, as razões para a 

realização do consumo cultural no turismo permaneceram existindo alterações no modo e 

forma como estas mudanças acontecem.  

 

2.4 Turismo criativo – uma génese da evolução conceptual do turismo criativo 

 

Nesta seção do capítulo passamos a caraterizar de forma mais aprofundada o conceito de 

turismo criativo, na medida em que este se assume de forma diferente do turismo cultural na 

sua essência e objetivos (Virginija, 2016), na sua estrutura relacional e caráter mundano 

(Jóhannesson & Lund, 2017; Richards, 2013a), nos seus modelos de desenvolvimento e 

experiências turísticas (Binkhorst, 2005, 2007; Binkhorst & Den Dekker, 2009; Richards, 

2002a, 2011, 2013b).  

 

De facto desde a sua génese, o turismo criativo parece surgir como alternativa ao consumo 

cultural massificado do turismo cultural ou à reprodução em série da cultura (Richards & 

Wilson, 2006). Como área recente de investigação (Richards, 2011) e como forma de 

turismo pós-moderno (Molina, 2016) o seu conceito encontra-se em constante adaptação 

(Smith, 2016) e o seu estudo continua a receber inúmeras contribuições teóricas (Binkhorst 

& Den Dekker, 2009); (Carvalho, 2014); (Richards, 2003a, 2005, 2010a, 2011); (Richards 

& Marques, 2012); (Richards & Wilson, 2006, 2007); (Salman & Uygur, 2010) e também 

práticas (Brunner, 2016; Hung, Lee, & Huang, 2014; Tan, Kung, & Luh, 2013; Tan, Luh, & 

Kung, 2014)  

 

Pesquisas essas desenvolvidas maioritariamente pelo lado da oferta (Ali, Ryu, & Hussain, 

2014, 2016; Tan et al., 2013; Tan et al., 2014) levantam questões como o design de 

experiências criativas (Richards, 2016), cocriação (Binkhorst, 2007) e a necessidade de 

ambos os lados da oferta e da procura terem de desenvolver o seu capital criativo (Richards 

e Wilson, 2006, 2007), entre outras. Lacunas identificadas na literatura acerca da cocriação 

de experiências, temática fundamental na discussão no turismo criativo, são reportadas por 

Campos, Mendes, Oom, & Scott, (2015) onde estes referem que existe a necessidade de 
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comparar tipos de experiências baseadas na participação ativa e a interação dos turistas, fator 

importante para a troca de informação entre agentes sociais (Brunner, 2016) e 

“conhecimento tácito dos diferentes atores” (Richards, 2016, p.12) na criação de valor. 

Outros autores como Smith, (2016), referem que a própria definição de Turismo criativo 

continua em aberto. 

 

A estrutura seguida nos subpontos 3.1, 3.1.1 e 3.1.2 nesta seção do capítulo, corresponde à 

conceptualização dos principais contributos teóricos presentes ao longo da literatura do 

turismo criativo e mencionado por Richards em vários momentos: 1) a criatividade e a sua 

relação com o estudo do turismo (Richards, 2011); 2) o consumo especializado (Richards, 

2009a; Scitovsky, 1972) como caraterística do consumidor turístico pós-moderno 

(Thompson, 2000) e 3) a economia da experiência (Pine & Gilmore, 1998) e o processo de 

cocriação (Prahalad & Ramaswamy, 2003, 2004; Ramaswamy & Ross, 2011) como 

constituintes deste novo paradigma turístico. Todas estas contribuições são elencadas e 

debatidas em seguida.  

 

Da mesma forma que o turismo cultural derrubou o paradigma do turismo de sol e praia, 

também o turismo criativo parece oferecer algo mais do que o turismo cultural para o 

consumidor pós-moderno, que se esforça para lidar com processos de individualização, 

autodesenvolvimento, reflexividade e escolhas diferenciadoras de consumo, utilizando o seu 

capital cultural. Várias são as razões que levaram ao aparecimento do conceito de turismo 

criativo (G. Richards & Raymond, 2000). 

 

De facto é espantoso como Richards, um dos seus coautores, conseguiu contribuir para toda 

uma nova área de investigação ligada ao turismo e à criatividade com implicações profundas 

ao nível da gestão, marketing, sociologia, antropologia, design de experiências, inovação, 

uso cultural e criativo dos espaços, estruturas das empresas, novos modelos empresariais, 

novas relações entre produtores, intermediários e consumidores turísticos, a cocriação de 

valor, desenvolvimento pessoal do turista, gestão de eventos (G. Richards, 2009a, 2010b, 

2011; G. Richards & Marques, 2012; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) e o 
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desenvolvimento sustentável do turismo através do turismo criativo (Citarella & Maglio, 

2014; Korez-Vide, 2013; Molina, 2016; Ohridska-Olson & Ivanov, 2010). 
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Tabela 13 - Principais componentes teóricos da literatura do turismo criativo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Carvalho et al., 2019) 
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Indústria cultural (Adorno,
2002), Indústrias Criativas
(DCMS, 1998, 2004); Cidades
Criativas (Landry, 2000) e
Classe Criativa (Florida, 2002,
2007); Creative clusters
(Evans, 2009) e Enclaves
etnicos, (Shaw, 2007) citados
por Richards (2011);
"Distritos Globais", clusters
culturais, quarteirões
culturais (Zukin, 2004) citados
por Richards e Wilson, 2006,
2007); (Smith, 2016).

C
o

n
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m
o

 e
sp

e
ci
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ad
o

Consumo especializado
(Scitovksy, 1976, 1992);
Prosumer (Toffler, 1980);
modernidade reflexiva e a
narrativa do EU (Giddens,
1991) citados por (Richards,
2009, 2011),
Consumo/consumidor
pósmoderno (Thompson,
2000), Autenticidade (Wang,
1999).

Ec
o

n
o

m
ia

 d
a 

Ex
p

e
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ên
ci

a 
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C

o
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Economia da Experiência
(Pine and Gilmore, 1998,
1999); (Anderson, 2007);
Experiência de Fluxo
(Csíkszentmihályi, 1992,
2002); Marketing experêncial
(Schmitt, 1999); Processo de
Cocriação (Prahalad e
Ramaswamy, 2003, 2004);
(Binkhorst, 2007); (Binkhorst
e Den Dekker, 2009) citados
por (Richards, 2009, 2010,
2011); (Richards e Wilson,
2006, 2007); (Smith, 2016).
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Segundo Richards (2009):  

 

“as raízes do turismo criativo (Richards e Raymond, 2000) datam dos meados da 

década de 90 do séc. passado, quando um grupo de investigadores e técnicos 

procuravam aumentar a venda de produtos artesanais a turistas (…) através do 

projeto EUROTEX”. (p. 78); (Richards, 2005; Richards & Marques, 2012).  

 

A inovação consistiu em aproximar os turistas do processo de produção através da 

observação de artesãos a trabalhar ou eles próprios aprenderem algumas técnicas de 

produção (Richards, 2009). De facto, reconhecemos o caso das feiras de artesanato onde 

passou a ser possível aos visitantes ver artesãos (as) a praticar a sua arte. Esta nova tipologia 

turística, surgida no seio da literatura do turismo, despertou rapidamente o interesse de 

variados autores dando origem a abordagens próprias estabelecendo-se como uma área de 

conhecimento dentro do turismo (Richards, 2011).          

 

Apesar do recente aparecimento do turismo criativo e das escassas revisões de literatura 

realizada no âmbito da criatividade e turismo (ex. Richards, 2011), criatividade, turismo e 

cidades (Richards, 2014); capital cultural no âmbito do turismo criativo (Carvalho, 2014), é 

possível verificar que o crescimento do número de publicações acerca do turismo criativo se 

deu no ano de 2012 segundo a base de dados Scopus (Maldonado-Erazo, Álvarez-Garcia, & 

del Río-Rama, 2016). 

 

Termos específicos, segundo Maldonado-Erazo (2016):  

 

“como cidades criativas” (Akerlund & Muller, 2012; Catungal et al., 2009; Martinez 

et al 2013), “indústrias criativas” (Campbell, 2015; Chang et al., 2014; Chao et al., 

2013), “turistas criativos” (Ali et al., 2015; Ngamsirijit, 2015; Tan et al., 2014) (…) 

empregados criativos (Brouder, 2013; Guano, 2015; Horng et al.; 2015) são os mais 

usados na abordagem ao seu estudo”. (p.84).  
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Mas também o termo “classe criativa” de (Florida, 2002; Knudsen et al., 2007) é referida 

por Richards, (2011) ao citar o trabalho de Stolarick et al, (2010), em relação ao turismo 

criativo. “Turismo criativo está aqui a ser desenvolvido como uma tipologia da estratégia de 

classe criativa [no contexto do aumento de visitantes ao condado de Prince Edward no 

Canadá]” (Richards, 2011, p.1241).  

 

Analisando portanto a literatura do turismo criativo (Binkhorst, 2007; Binkhorst & den 

Dekker, 2009; Maldonado-Erazo et al., 2016; G. Richards, 2003a, 2009a, 2010b, 2011, 2012, 

2014a, 2016; G. Richards & Raymond, 2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007; Smith, 

2016) podemos não apenas traçar o surgimento do turismo criativo como extensão ou reação 

ao turismo cultural, (King, 2009)mas também as razões para o seu surgimento, perceção 

necessária de forma a aplicarmos o modelo Bourdieusiano ao estudo do turismo criativo. 

Podemos igualmente mapear a evolução do seu conceito  segundo Campbell, (2006); Pearce 

& Butler, (1993); Raymond, (2009); Richards & Raymond, (2000); Unesco, (2006), citados 

por Virginija, 2016) e novas conceções baseadas nas indústrias criativas (Richards, 2012; 

OECD, 2014; Smith, 2016).  Na verdade, já desde a referência de Pearce & Butler, (1993) 

que a criatividade das atividades desenvolvidas em tempo de férias se torna importante. A 

definição de Richards e Raymond (2000) é altamente citada ao longo da literatura do turismo 

criativo, esta baseando-se primeiramente em experiências criativas que tinham como 

principal preocupação o envolvimento prático do turista através da organização de atividades 

relacionadas com arte.  

 

De acordo com a OECD, (2014): 

 

“Os primeiros conceitos de turismo criativo basearam-se em experiências de 

aprendizagem relacionadas com áreas tradicionais da cultura e criatividade. Modelos 

mais recentes têm sido baseados na integração do turismo e das indústrias criativas 

como um todo, envolvendo não apenas consumidores, mas também [mediadores e 

intermediários], produtores, decisores políticos e instituições académicas” (OCDE, 

2014, p.16).  
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Tabela 14 - Evolução do conceito de Turismo Criativo 

Autor Definição 

Pearce & 

Butler, 

(1993) 

“Estabelecem os principais fundamentos da motivação turística a partir de um 

modelo de pré e pós avaliação do impacto económico que o desenvolvimento 

turístico tem dentro de uma localidade destacando a criatividade das 

atividades executadas”. 

Richards e 

Raymond, 

(2000) 

“Turismo que oferece a possibilidade aos viajantes de desenvolverem o seu 

potencial criativo participando ativamente em cursos ou experiências 

caraterísticas do destino turístico onde são desenvolvidas”. 

Unesco, 

(2006a) 

“Turismo em que o visitante tem uma interação educativa, emocional, social 

e participativa com o local, a sua cultural e a sua comunidade local. Os 

turistas sentem-se como cidadãos nestes destinos”. 

Unesco, 

(2006b) 

“Turismo criativo consiste em uma viagem orientada diretamente para a 

participação e aquisição de uma experiência autêntica, para a aquisição de 

um conhecimento no campo das artes, património particularmente em destinos 

onde a comunicação imediata com a comunidade local é possível, criando uma 

“cultura viva”. 

Campbell, 

(2006) 

“Tipo de turismo que oferece aos visitantes certas atividades criativas, 

incluindo a observação de artes, a aquisição de artesanato autêntico, a 

participação em seminários de culinária e a possibilidade de permanecer em 

locais residenciais de alta qualidade e comunicar com a comunidade local sem 

obstruções”. 

Raymond, 

(2009) 

“Turismo criativo significa a aquisição de certas competências durante as 

férias que fazem parte da cultura e da comunidade do país alvo. Os turistas 

desenvolvem o seu potencial criativo e aproximam-se da comunidade local 

através da participação informal em seminários interativos e na aquisição de 

experiências”.  

(Smith, 

2016, pp. 

203–206) 

Turismo criativo pode incluir: 1) Atividades criativas baseadas no lugar 

como: “culinária, fazer vinho, pintar, desenhar, fotografia, esculpir madeira 

ou pedra, olaria, artesanato, arranjo floral, drama, música e teatro (Smith, 

2016, p. 203); 

b) Turismo criativo pode ser definido como: “explorar e expressar a veia 

criativa de cada um em tempo de férias. As atividades e o relacionamento ao 

Eu são primários e o contexto ou cenário são secundários” (Smith, 2016, p. 

204) ; 

c) Finalmente o turismo criativo pode ser: “ligado às primeiras discussões 

acerca das indústrias criativas: gostar de atrações ou atividades ligadas às 

indústrias criativas com tendência a serem interativas e experiências (…) 

como filmes e Televisão, moda, design e arquitetura” (Smith, 2016, pp. 205–

206). 

Fonte: (Carvalho et al., 2019) 
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Esta definição reflete por um lado, um interesse crescente entre as pessoas para construírem 

a sua “própria narrativa do EU” (Giddens, 1991). Por outro lado, o turismo criativo, fornece 

aos destinos oportunidades explícitas de interagirem com a sua cultura local de forma a 

oferecer experiências únicas (Binkhorst, 2007).  

 

De acordo com Richards, (2010):   

 

“a definição de turismo criativo contém um número de importantes implicações: “o 

[desenvolvimento do] potencial criativo dos turistas”, o “envolvimento ativo do 

consumidor”, as “experiências caraterísticas do destino e a cocriação” enquanto 

processo de produção de produtos, serviços e experiências desenvolvidas entre 

produtores e consumidores”. (p.12). 

 

Recentemente a definição de turismo criativo, muito em voga, está a tornar-se em um 

“rótulo” para albergar conceitos de sustentabilidade económica, cultural, social, ambiental; 

o slow tourism, valorização das comunidades locais, o desenvolvimento pessoal do turista e 

a reflexividade dos agentes sociais turísticos. No entanto, enquanto as definições de turismo 

criativo por parte da UNESCO reforçam o seu potencial como modelo de desenvolvimento 

territorial a nível internacional, Campbell, (2006) citada por Virginija, (2016) argumenta que 

este tipo de turismo aponta a introduzir os turistas a tipos de arte estrangeira, vários tipos de 

artesanato autêntico e comida tradicional (…) assim como viver com os locais. Ainda de 

acordo com Virginija, (2016), é Raymond, um dos cofundadores do turismo criativo na Nova 

Zelândia (…) que enfatiza a participação e comunicações informais dos turistas junto das 

comunidades locais.   

 

Desta forma a evolução das experiências no contexto do turismo criativo (Richards, 2016) 

deu-se a partir de experiências mais ou menos participativas para experiências mais ativas 

(hands on) (ex Brunner, 2016) onde o turista passou a desenvolver um papel preponderante 

no contexto da cocriação (Binkhorst, 2007; Binkhorst & Den Dekker, 2009), fator 

importante tratado no subponto 2.6 no contexto da evolução dos modelos de turismo criativo. 

“A orientação básica para muitos programas de turismo criativo, pode ser resumida através 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

119 

 

do proverbio de Confúcio: Eu oiço e esqueço. Eu vejo e lembro-me. Eu faço e compreendo” 

(Richards, 2014, p5). Muitos foram os workshops criativos baseados nas artes locais dos 

destinos inseridos em eventos (Carvalho, 2020b; Carvalho et al., 2011) que passaram a ser 

oferecidos ao turista de forma a diversificar a oferta turística de variados destinos. É 

importante neste momento chamar a atenção para o papel que a criatividade tem para o 

desenvolvimento do turismo criativo. Este é apenas um dos vários fatores que levaram à 

cunhagem deste importante conceito e à sua rápida disseminação no contexto do turismo.  

 

De facto, são vários os acontecimentos que levaram à crise do turismo cultural e ao 

surgimento do turismo criativo, entre os quais destacamos aqueles já evidenciados no 

subponto (2.3). A massificação do consumo do turismo cultural e a monotonia das 

experiências turísticas daí emanantes; a reprodução em série de produtos culturais e de 

destinos turísticos perante os efeitos da globalização e por conseguinte a estandardização 

dos produtos turísticos; o aumento do consumo especializado tornado possível pelo aumento 

da escolarização dos turistas assim como uma maior consciencialização do seu papel 

enquanto consumidores envolvidos no processo de produção e consumo turístico 

(cocriação); a vontade de aproximação às comunidades locais e de viver como os locais, 

contribuiu para uma diversificação de recursos culturais e um interesse especial pela cultural 

quotidiana do destino em detrimento da alta cultura associada ao turismo cultural clássico e 

uma maior prevalência por experiências turísticas personalizadas configuradoras de 

significado pessoal, oferecendo a possibilidade de acrescentar algo às narrativas subjetivas 

da pós-modernidade e a busca por experiências mais autênticas (G. Richards, 2010b, 2011; 

G. Richards & Wilson, 2006a, 2007). O “pós-turismo” (…) contesta as noções tradicionais 

de experiência turística oferecendo mais do que a viagem física. Está implicado na sociedade 

da comodidade e na sociedade do espetáculo (Debord, 2003), e é um constructo social e 

cultural, que está sujeito a um constante fluxo de produção, consumo, reprodução, 

representação, comodificação e transformação de acordo com Rojek & Urry, (2000) citados 

por Dujmović & Vitasović, 2015, p.201).  

 

De acordo com a revisão de literatura, não é possível pensar em turismo criativo sem pensar 

em turismo cultural, pois este último não tendo desaparecido (King, 2009) contribui para 
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que o turismo criativo seja encarado como “a próxima geração de turismo cultural que 

satisfaz uma maior necessidade de autoconhecimento com um foco primário no 

desenvolvimento ativo de competências” (Ohridska-Olson & Ivanov, 2010, p2). Richards é 

profícuo na justificação e contributo da criatividade para o estudo do turismo (G. Richards, 

2009a, 2010b, 2011, 2013b, 2014a). 

 

Embora Maldonado-Erazo et al., (2016) refiram que o turismo criativo nasce da relação entre 

criatividade e turismo pensamos que a cultura é indissociável desta relação, posição 

correspondente à larga maioria dos autores que trabalharam este conceito. Referimo-nos no 

fundo ao uso criativo da cultura para fins turísticos. A apoiar esta visão mencionamos 

Richards (2013) quando se refere ao contexto da cultura 2.0, quando apoiada pelas indústrias 

criativas e a produção simbólica entretanto “reconvertida” na versão 3.0 no contexto de 

cultura cocriada segundo Sacco, (2011), (citado por Richards, 2013) caraterística, esta do 

turismo criativo.  

 

Pensamos que será importante refletir sobre a relação entre turismo, criatividade e cultura 

visto que os efeitos criativos operados no turismo, acontecem ao nível da cultura dos destinos 

no que concerne à junção da cultura e da economia e da utilização da cultura para promover 

determinados territórios turísticos. Se “a Cultura representa o conhecimento, talento e 

valores” e a Criatividade representa a “inovação e progresso” (Bukhari, 2013), o turismo 

representa o campo onde estas componentes se incorporam e são percetíveis através de novos 

modelos de gestão de produtos, serviços, experiências e territórios. Os seguintes subpontos 

descrevem os discursos dominantes na literatura que levaram ao surgimento do turismo 

criativo como “a próxima geração de turismo cultural” (Ohridska-Olson & Ivanov, 2010) 

seguindo as ideias evidenciadas por Richards (2016) em relação às mudanças gerais nas 

formas básicas de consumo turístico.   

 

2.5 Criatividade e turismo-uma relação profícua  

 

O discurso à volta da criatividade e o seu papel no desenvolvimento económico dos países 

tem sido desenvolvido nos últimos anos. Isto sempre ligado ao papel da cultura enquanto 

“novo” motor da economia. Já Debord, (2003) mencionava na sua famosa obra “A sociedade 
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do espetáculo” que Clark Kerr, previa que a cultura desempenhasse na segunda metade do 

séc. XX o papel-motor no desenvolvimento da economia como o automóvel fez na primeira 

metade e os caminhos de ferro na segunda metade do séc. XIX (Debord, 2003, p. 123).  

 

Apesar da literatura da criatividade no turismo ser escassa, os autores que tratam esta 

temática, focam-se em destinos, espaços e cidades (Ravar & Iorgulescu 2014) e mais 

recentemente zonas rurais (Baeker, 2008; Bell & Jayne, 2010; Duxbury & Campbell, 2011; 

McGranahan & Wojan, 2007; Stolarick, Denstedt, Donald, & Spencer, 2010; Woods, 2012) 

onde se destaca o conceito de “lifestyle interpreneurs” (Jóhannesson & Lund, 2017; 

Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009), aprofundado mais à frente. Richards & 

Wilson (2007) distinguem cultura e criatividade, percecionando a primeira enraizada no 

passado e a segunda como sinónima de competências, talento e a exploração da propriedade 

intelectual. Criatividade de acordo com Wertheimer, (1959) significa descodificar e 

restruturar o nosso conhecimento acerca de algo de forma a ganhar novas ideias acerca da 

sua natureza. Por outro lado, Jóhannesson & Lund, (2017) referem que a criatividade emerge 

de algo mundano e quotidiano que contrasta com a criatividade individual de cada um. 

 

Desde os anos 50 que a criatividade tem sido identificada e estudada sob duas formas 

principais de aglomerados de atributos: por um lado, novidade, originalidade e a surpresa, 

por outro, valor, utilidade, eficácia ou adequação da tarefa Runco and Jaeger (2012) citados 

por Glăveanu & Beghetto, (2020). Em 1961, procurando definir o conceito, Rhodes sugere 

quatro elementos conhecidos como os 4p´s da Criatividade: O produto criativo, como 

elemento novo, diferente e original; o processo criativo, como passo que leva à construção 

de novas ideias; a pessoa criativa, como executante da ideia que conta com as competências 

e traços de personalidade para esse fim e o ambiente criativo, o espaço onde nasce a 

criatividade (Maldonado-Erazo, et al, 2016; Rhodes, 1961; Richards, 2011). Segundo 

Richards, “a atual prática do turismo envolve estes quatro processos” (2011, p.1226).  

 

Torrance (1965) definiu criatividade como “processo de tornar sensíveis problemas, 

deficiências, lacunas no conhecimento, elementos em falta, desarmonias entre outras; 

identificar a dificuldade, procurar soluções, adivinhar e formular hipóteses acerca das 
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deficiências; testa-las e finalmente comunicar o resultado” (Proctor, 2005, p2). Mais tarde 

em 1985, Richards, define criatividade como o processo de descoberta pessoal, parcialmente 

inconsciente que leva a ideias novas relevantes (Proctor, 2006).  

Segundo Comella, (1989) a criatividade é um processo composto por quatro fases: 

 

 “a) atividade mental que se passa no “mapa” mental ou onde é iniciada, b) pela 

identificação de problemas e a intenção de os resolver, c) soluções originais que 

possam ser e d) aplicadas de maneira imediata de forma a resolver esses problemas”. 

(citado por Maldonano-Erazo, et al 2016, p.85) 

 

Finalmente as Nações Unidas apresentam duas definições de criatividade. De acordo com 

Ravar & Iorgulesco (2014):  

 

 “por um lado a criatividade significa formular novas ideias e aplicá-las de forma a 

produzir trabalhos de arte e produtos culturais, criações funcionais, invenções 

científicas e inovações tecnológicas; por outro lado, criatividade também se refere à 

caraterística interna dos indivíduos para serem imaginativos e expressar as suas 

ideias, representando em último caso a essência do seu capital intelectual”. (p. 256).  

 

Crucial para a discussão em torno do turismo criativo e da criatividade é Florida, (2002, 

2005) que considera a criatividade humana como a base das vantagens económicas e um 

fator de crescimento económico (Ravar & Iorgulescu, 2014; G. Richards, 2011).O conceito 

de criatividade presente nas teorias da classe criativa (Florida, 2002), das cidades criativas 

(Landry, 2005) e das zonas rurais criativas (Baeker, 2008) irá pautar muita da discussão 

sobre o sucesso ou insucesso de políticas culturais, mobilização de trabalhadores e turistas, 

diferenciação dos meios urbanos no contexto globalizado e claro também no turismo.  

 

Em resumo, o conceito de criatividade é multifacetado e varia conforme as áreas em que é 

aplicado. Pode assim ser caraterizada como processo ou estratégia pela qual tem como 

objetivo, a resolução de problemas e o melhoramento de produtos, processos, serviços ou 
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experiências, quando aplicadas ao contexto da gestão e meio empresarial, gestão de 

processos (gestão da qualidade), pessoas, entre outros.  

 

De acordo com Richards e Wilson, (2007):  

 

 a “viragem para a criatividade” (Creative Turn) nas ciências sociais partiu de uma 

viragem cultural (Cultural Turn) quando noções mais amplas de cultura começaram 

a minar o poder explanatório do termo e a própria cultural se dividiu em subtermos 

indissociáveis no contexto das ciências sociais. Este desenvolvimento segue a 

indiferenciação da cultura, da economia e de diferentes esferas da vida (Jelincic, 

2009)” citado por (Richards, 2011, p.1227).  

 

“Dentro do turismo contemporâneo, esta “viragem para a criatividade” é cada vez mais 

observada: para além do conteúdo creativo adicionado aos produtos turísticos, o próprio 

turismo está a tornar-se em uma arena para o desenvolvimento de competências” (Bakas, 

Duxbury, & Castro, 2019, p. 735). De acordo com Jóhannesson & Lund, (2017, p.3) no 

contexto das dinâmicas de um destino, existem três dimensões ligadas à criatividade e o 

turismo: “o intensificar da economia da experiência e a comodificação do social; a 

capacidade e responsabilidades individuais de inovação e resposta à mudança dos ambientes 

societais e a inserção sócio-espacial das actividades económicas” No fundo, o que podemos 

retirar do discurso da criatividade aqui referido, é que esta permitiu desenvolver alternativas 

de consumo ao turismo cultural com fortes impactes para a procura e oferta, impondo novas 

formas de nos relacionarmos e de consumirmos no contexto do turismo com impactes 

sociais, culturais, ambientais e económicos.  

 

Foi com o objetivo de resolver os problemas do turismo massificado (oferta de pacotes 

turísticos em resorts, all inclusive, na tipologia do turismo de sol e praia e no turismo 

cultural, busca do autêntico) que a criatividade tem vindo a desempenhar um papel 

importante na oferta de experiências diferenciadoras, contribuindo para uma maior 

segmentação do mercado turístico (Poon, 1993) procurando assim responder aos apelos do 

turista pós-moderno (Thompson, 2000).  
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Baseado no discurso das caraterísticas do turista pós-moderno de Rojek, (1993), Smith 

(2016) refere: 

 

“este está consciente da comoditização da experiência turística, cujo turista pós-

moderno trata de forma divertida; a atratividade da experiência é um fim em si 

mesmo, em vez de uma perseguição de desenvolvimento pessoal através da viagem 

e a aceitação de que as representações do local turístico são tão importantes como o 

local em si”. (p. 218) 

 

Não podemos deixar de referir que o reconhecimento do turismo criativo, como uma forma 

de turismo pós-moderno, procura resolver questões de autenticidade não apenas por 

promover a sua busca, mas também por se basear em recursos culturais diferentes e originar 

múltiplas alterações em relação ao consumo massificado do turismo cultural (ex: Molina, 

2016; Smith, 2016). De acordo com G. Richards, (2012, 2013b) a criatividade tem sido 

aplicada ao turismo de inúmeras formas incluindo: produtos e experiências turísticas, 

revitalização de produtos existentes, valorização de bens culturais e criativos, fornecimento 

de spinoffs económicos de desenvolvimento criativo, utilização de técnicas criativas de 

forma a aumentar a experiência turística e a criação de atmosferas “criativas”. 

 

A sua aplicação à área do turismo cultural reveste-se de especial interesse para a nossa 

discussão. A junção do turismo com a cultura, permitiu diferenciar a oferta de experiências 

baseadas na cultura do destino onde monumentos e museus marcavam muitos dos circuitos 

culturais aí desenvolvidos. “O discurso da criatividade no turismo também surge associado 

às indústrias criativas, cidades criativas e classe criativa” (Richards, 2013, p5) e à economia 

criativa. Assim, foi com naturalidade que se verificou um aumento dos estudos entre turismo 

e as indústrias criativas (Smith, 2016). Desde cedo que o conceito de indústrias criativas, 

uma reformulação da ideia das indústrias culturais a partir de Adorno, esteve presente na 

literatura do turismo criativo (Richards, 2013).  
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Tabela 15 - Principais abordagens conceptuais da criatividade às cidades 

Fonte: Richards, (2013, p.5) 

 

Seria através da atração de criativos, pessoas talentosas que as cidades e destinos poderiam 

prosperar através da classe criativa de Florida, (2002) correspondendo esta, como já foi 

referido, à nova pequena burguesia de Bourdieu. Acerca desta ligação Prieur & Savage, 

(2011) referem que a nova classe “Bourgeuise” referida por Bourdieu, à altura da 

“Distinção”, era muito nova demonstrando já um gosto por novas formas de cultura 

internacional. Segundo os autores “o surgimento de esta nova classe os creativos culturais, 

influenciadores que colocam prioridade na autenticidade, acção interessada, processo de 

aprendizagem completa, idealismo e ativismo, globalismo e ecologia, assuntos feministas, 

altruísmo, auto-atualização e espiritualidade” Ray & Anderson, (2000) (citados por Jelinčić 

& Senkic, 2019, p. 46).  

 

Estes podem ser descritos em relação às suas visões do mundo e orientação de valor 

(Assenza, 2017 citado por Jelinčić & Senkic, 2019, p. 46). Ainda de acordo com os mesmos 

autores “rejeitam o materialismo, ganância, “eu-primeiro” status social , desigualdades 

sociais, intolerância, grandes instituições e superficialidade; a sua realidade inclui coração e 

mente, o pessoal e o público, o individual e a comunidade Ray & Anderson, (2000) citados 

por Jelinčić & Senkic, (2019, p. 46). No entanto estão hoje em dia numa posição central. Na 

ligação entre criatividade e as comunidades, esta contribui para um estilo de vida mais 

preocupado com questões sociais, responsabilidade ambiental, os consumidores assumem 

um papel especializado e mais ativo no ato de consumo onde o caráter simbólico adquire 

especial importância. Segundos os autores Jóhannesson & Lund, (2017) os “lifestyle 

 Indústrias 

Criativas 

Cidades criativas Classe Criativa 

Foco Produção criativa Meio social Consumo criativo 

Formas de capital Economico Social e Cultural Criativo 

Conteúdo criativo Arte, média, filmes, 

design, arquitetura, 

etc. 

Espaços criativos, 

produção artística 

Atmosfera e 

“coolness” 

Fontes principais DCMS, (1998) Landry e Bianchini 

(1995). 

(Florida, 2002) 
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entrepreneurs” enquadram-se na categoria destes novos consumidores, criativos ou novos 

intermediários culturais. 

 

Em relação às indústrias culturais e criativas importantes para a literatura do turismo criativo, 

referem Prieur & Savage (2011) referem:  

 

“Podemos ver esta mudança associada às instituições das culturas industriais, através 

do marketing de novas formas culturais, assim como a preocupação de instituições 

culturais como museus e galerias de arte em enfatizar exposições temporárias de 

forma a atrair novas audiências” (p. 578).  

 

Situação convergente com a opinião de Smith (2016) onde a autora se refere à influência da 

teoria pós-moderna na aposta em políticas inclusivas, a privatização de muitas indústrias e 

o declínio da subsidiação do estado em matéria cultural. Posição coincidente com as 

preocupações sociais e ambientais dos consumidores e das empresas nas novas economias 

da partilha e da experiência.   

 

São igualmente desenvolvidas políticas públicas assentes nas indústrias criativas que 

passaram pelo desenvolvimento de zonas criativas, bairros culturais, distritos criativos, 

clusters criativos (Ferreira, 2003; Hitters & Richards, 2002; Pappalepore, Maitland, & 

Smith, 2010, 2014; Richards, 2011) ; hubs criativos sub-regionais, (Evans, 2009). É 

relevante referir a importância da ideia de cluster desenvolvida por (Porter, 1998) na 

tendência da classe criativa de se fixar em zonas específicas das cidades (G. Richards, 2011), 

situação que figura entre as primeiras tentativas “criativas” de desenvolvimento urbano. 

Ferreira, (2003) refere-se a estas novas manifestações culturais no contexto turístico em 

relação ao destino turístico maduro do Algarve, em especial ao centro histórico de Faro.  

 

O cluster criativo inclui de acordo com Cruz, (2010) :  

 

“empresas sem fins lucrativos, instituições culturais, salas de artes e artistas 

individuais, juntamente com Parques de ciência e centros de media. Clusters 
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Criativos são lugares para se viver, bem como para trabalhar, lugares ondes os 

produtos culturais são produzidos e consumidos. Eles estão abertos 

permanentemente para trabalho e lazer. Alimentam-se da diversidade e mudança e 

assim prosperam através da sua especificidade local própria, e não deixando nunca 

de estar ligados ao mundo” (p. 35).  

 

De acordo com (INTELI, 2011):  

 

Um ecossistema criativo pode ser definido como: “um ambiente de excelência baseado em 

bens criativos que genram crescimento socio-económico, que incluem pessas (classe 

craitiva), a economia (indústrias criativas/atividades e empreendedores) e lugares 

(quarteirões criativos), e é dependente de governança e conectividade” (citado por  Bakas 

et al., 2019, p. 734). 

 

Tendo em Richard Florida e Charles Landry os principais gurus da criatividade  (G. 

Richards, 2012) muitas cidades e regiões prestaram atenção ao que ambos vaticinavam 

acerca da criatividade como fonte de revitalização de cidades, centros históricos, do tecido 

empresarial das cidades, o melhoramento da qualidade de vida, criação de novos postos de 

trabalho com implicações para a visibilidade das cidades, desenvolvimento territorial e claro 

para o turismo. Na tentativa de se diferenciarem, os destinos apostaram em estratégias 

similares. Estas assentaram em quatro elementos: a construção de estruturas icónicas, 

megaeventos, tematização de rotas culturais e Heritage mining (Richards & Wilson, 2006, 

2007); (Richards, 2010).  

 

Mas, o que se verificou foi uma tendência para a repetição de oferta cultural baseadas em 

recursos patrimoniais tangíveis, levando por sua vez, ao uso da criatividade de forma a 

diferenciar a sua oferta. Perante tal cenário surgiram críticas ao discurso desenfreado da 

criatividade como remédio para todos os problemas ao nível das cidades, denunciando as 

precárias condições dos trabalhadores criativos (Gornostaeva & Campbell, 2012), a 

desvalorização da cultura (Raunig, Ray, & Wuggenig, 2011) a gentrificação de zonas nobres 

das cidades (Pratt, 2008), a reprodução em série da cultura (Richards & Wilson, 2006, 2007), 
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políticas urbanas e modelos criativos (modelos regionais e de clusters não sustentáveis a 

longo prazo) (Evans, 2009) lacunas à teoria da classe criativa de Florida (2002) quando por 

exemplo Pratt, (2008) refere que os níveis de competências [dos seus membros] são 

reduzidos a uma taxonomia de ocupações, entre outras.  

 

Em jeito de resumo Richards, (2013) apresenta cinco mudanças nucleares na relação entre 

criatividade e turismo, que em muito contribuíram para a emergência do turismo criativo: a) 

a base da economia cultural (de uma política de subsidiação da alta cultura, para uma 

divulgação cultural apoiada nas indústrias criativas à emergência de um modelo de cultura 

cocriada (Bucci, Sacco, & Segre, 2014; Ferreira, 2010); (Sacco, 2011); b) mudança na base 

das experiências apoiadas no património e recursos culturais tangíveis para formas 

simbólicas e intangíveis mais suscetíveis de reinterpretação criativa (Richards, 2011); c) a 

evolução da criatividade individual para formas coletivas de criação de conhecimento (Potts, 

Cunningham, Hartley, & Ormerod, 2008); d) a incorporação de elementos culturais e 

criativos no produto turístico das cidades que se está a tornar cada vez mais imbuído na vida 

quotidiana dos destinos (Maitland, 2007) e por fim, e) a criação de novas áreas e ambientes 

criativos nas cidades e o desenvolvimento de novos clusters criativos (Pappalepore et al., 

2010; G. Richards, 2013b) 

 

De destacar ainda, a aplicação da teoria da classe criativa às zonas rurais onde limitações e 

críticas à classe criativa de que esta, apenas faria sentido em zonas urbanas, deram azo à sua 

aplicação às zonas rurais (Baeker, 2008; Bell & Jayne, 2010; Duxbury & Campbell, 2009, 

2011; McGranahan & Wojan, 2007; Stolarick et al., 2010; Woods, 2012). Assim estas zonas 

teriam também todas as condições para que os princípios criativos se aplicassem e 

concorressem para o desenvolvimento de estas zonas com problemas devido ao êxodo rural, 

desemprego, desertificação, entre outros (Cruz, 2010).  

 

De acordo com Bakas et al (2019): 

 

“Com limitações típicas de mobilidade, os recursos económicos do trabalho e do 

dinheiro associados às grandes cidades, as economias das áreas rurais tendem a ser 
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mais vitais e resilientes quando baseadas em histórias únicas, cultura e ao contexto 

social de um lugar” .(p. 735) 

 

O primeiro plano de aplicação da economia criativa a uma zona rural surge no Canadá 

nomeamente no caso de Prince Edward County (Baeker, 2008; Stolarick et al., 2010). 

Precisamente as lacunas apontadas à teoria da classe craitiva de Florida, são contrapostas 

com análises recentes de outros autores com aplicação no Reino Unido (Bell & Jayne, 2010).  

 

Como Cruz (2010) refere: 

 

“Apesar da economia criativa ter sido desenvolvida a pensar nas áreas 

metropolitanas, há autores que argumentam que as vilas e as aldeias rurais têm poder 

de atração da classe criativa uma vez que a criatividade é importante para todas as 

indústrias. Enquanto alguns membros da classe criativa trabalham em indústrias 

criativas como o webdesing ou música, a maioria do trabalho desenvolvido nas 

indústrias mais tradicionais, como  a agricultura ou o fabrico, ganha valor através de 

soluções criativas e inovadoras para os problemas que surgem” (pp. 36-37). 

 

Recentemente um conjunto variado de autores (Bakas et al., 2019; Blapp & Mitas, 2019; 

Dias, Patuleia, & Dutschke, 2019; Duarte & Nunes, 2018; Duxbury & Richards, 2019b, 

2019c; Matetskaya, Svyatunenko, & Gracheva, 2019; Remoaldo & Cadima-Ribeiro, 2019; 

Remoaldo, Matos, Gôja, Alves, & Duxbury, 2020; Remoaldo, Ribeiro, & Carvalho, 2019; 

Remoaldo, Serra, et al., 2020; Richards, 2020; Richards, Wisansing, & Paschinger, 2019; 

Wisansing & Vongvisitsin, 2019) têm desenvolvido trabalho nestas áreas chamando a 

atenção para a propensão da classe criativa ser atraída para estes territórios rurais e de baixa 

densidade, situação reconhecida recentemente pelo próprio Florida, (2018, 2019). “O mito 

de que as áreas urbanas são criativas e as áreas rurais não são é isso mesmo: um mito” 

(Florida, 2018). 

 

Como os autores referem, o “rural criativo” apresenta-se complexo “com fronteiras 

nebulosas entre o urbano e o rural e os conceitos do “rural global” ou o “rural criativo” 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

130 

 

(Bakas et al., 2019). Apesar da classe criativa se puder vir a instalar em zonas rurais, esta 

possibilidade parece carecer de estímulo próprio como os autores Burns & Kirkpatrick, 

(2008)  referem. Segundo Cruz, (2010) neste estudo de Burns & Kirkpatrick, é evidenciado 

que empresas criativas apenas foram criadas em resposta direta a uma política rural 

específica relacionada com o desenvolvimento de iniciativas na área das artes rurais e com 

a oferta de utilização de edifícios degradados para uso de novos negócios a custo zero. 

 

A “importação” da classe criativa para as áeras rurais, revela que as caraterísticas dos 

empreendedores criativos se enquadram no conceito dos lifestyle entrepreneurs (Marchant 

& Mottiar, 2011; Peters et al., 2009) onde o valor associado ao consumo e produção de bens 

criativos é simbólico, extravasando a função do objeto (Cruz, 2010) e a sua preocupação 

monetária “adiada” perante uma vontade de viver a vida com prazer fazendo o que mais 

gostam. Desta forma “o turismo criativo oferece a oportunidade aos artesãos 

empreendedores para se tornarem mais lucrativos sem comprometer os seus valores” 

(Collins & Cunningham, 2017 citados por Bakas et al., 2019, p. 735).  

 

Empreendedores criativos, como empreendedores de artesanato, têm certas caraterísticas 

que os diferenciam dos empreendedores “clássicos” e de facto estes não se consideram 

empreendedores, pois o seu objetivo primário é a realização criativa e o estilo de vida (Rae, 

2012) em vez de apenas o proveito monetário (Bakas et al., 2019). Os conceitos de “lifestyle 

entrepreneurs” e de artesãos empreendedores representam a classe criativa abordada na 

presente tese enquanto membros do ecossistema criativo, representado até certo ponto, 

enquanto rede de parceiros promovida pelo município de Loulé, através da rede do Loulé 

Criativo abordada no ponto 4.5.1 do capítulo 4, o que constitui o nosso objeto de estudo. 

Mas outros fatores contribuíram igualmente para o crescimento do turismo criativo, como 

veremos a seguir. 
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2.5.1 A importância do consumo especializado 

 

De acordo com Sacareu & Stock (2003): 

“Práticas turísticas [de consumo] podem ser definidas como um conjunto de 

competências e habilidades (incluindo normas especificas e expectativas) articuladas 

em atividades de rotina referindo-se a encontros que turistas têm com o seu ambiente 

[social]” (citados por Freytag, 2010, p. 50).  

 

As caraterísticas do consumo atual do turismo demonstram que este adquire cada vez mais 

um caráter diverso, pluridimensional e (micro) segmentado (Munt, 1994) de onde o chamado 

consumo especializado (Bianchi, 2003; Scitovsky, 1972) e o lazer sério (Stebbins, 2001); 

(Dujmović & Vitasović, 2015) são exemplos consistentes do consumo pós-moderno. 

 

De acordo com Richards, (2016), três formas básicas de consumo turístico têm vindo a ser 

identificadas na literatura do turismo: o desenvolvimento do consumo especializado, o 

crescimento da economia da experiência e a crescente fragmentação dos mercados de 

consumidores. Alterações mais ativas do que passivas se destacam entre o consumo 

padronizado anterior (e.g. turismo cultural), pouco diferenciado, mas não só, de um tipo de 

turismo personalizado, mais abrangente culturalmente e multiforme (e.g. turismo criativo). 

De igual forma, o consumo especializado se refere ao desenvolvimento de novas 

competências através de novos desafios no contexto do turismo (Richards, 1996) como 

resolver os “problemas do consumo turístico pós-moderno”.  

 

O conceito de consumo especializado foi abordado em relação aos praticantes de ski no 

Reino Unido onde se assume que este tipo de consumo poderia influenciar a estrutura do 

mercado do turismo de ski ao oferecer “estimulação, excitamento e desenvolvimento de 

habilidades” (G. Richards, 1996, p. 25) e o de lazer sério ligado ao turismo de aventura 

(kayak) na Nova Zelândia ao permitir o desenvolvimento de carreiras centradas em adquirir 

ou expressar competências especiais, conhecimento e experiências”  (Kane & Zink, 2004) 

Richards & Wilson, (2006) referem-se a uma busca de mercados turísticos complexos, 

fragmentados, de nicho e mais sofisticados onde as pessoas se envolvem num “consumo 
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especializado” discriminatório e reflexivo ou “lazer sério” (Csíkszentmihály, 1997; Gretzel 

& Jamal, 2009; Stebbins, 2007 citados por Long & Morphet, (2016). 

 

As práticas do turista criativo podem assim oferecer a oportunidade de construir identidades, 

capacidades e competências envolvendo a aquisição de capital cultural através da 

participação de objetivos e experiências criativas (Long & Morphet, 2016). Advoga-se assim 

o consumo cultural especializado em relação à própria conceção de turismo criativo 

(Richards, 2009, 2011).  

 

A discussão à volta do consumo especializado refere-se ao maior envolvimento do 

consumidor no ato de consumo e desenvolvimento de competências, de forma a colmatar as 

caraterísticas do consumo turístico pós-moderno já referido. Desta forma, duas questões são 

importantes: a relação do produtor e o bem produzido e o maior envolvimento e 

desenvolvimento de competências operados pelos consumidores, durante o ato de consumo, 

através do processo de cocriação ou “prosumption – processo através do qual o consumidor 

se torna produtor dos produtos e experiências que consome” (Richards, 2010, p11). A 

primeira questão é aqui abordada pela visão de (Benjamin, 2008[1936]) e a segunda colhe 

os argumentos de G. Richards, (2009a, 2011); G. Richards & Wilson, (2006b, 2007); 

Scitovsky, (1972). 

 

Walter Benjamim, constitui uma das figuras mais importantes da conhecida Escola de 

Frankfurt, entre Horkheimer, Adorno, Marcuse, entre outros (Assoun, 1989). Em um artigo 

intitulado “A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica” datado de 1936, 

Benjamin critica a intromissão das técnicas de reprodução (nomeadamente no séc. XX) na 

produção e reproduções massificadas dos objetos de arte. É a perda da sua aura, do seu “hic 

et nunc - aqui e agora” no ato de produção e reprodução que surge banalizada na sua fruição 

cultural forçada.  

 

De acordo com Assoun, (1989):  
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“Por outras palavras, no tempo das técnicas de reprodução, o que é atingido na obra 

de arte, é a sua aura, única aparição de uma realidade longínqua, por próxima que 

possa estar. Ora a decadência atual da aura aparece como o sintoma maior da cultura 

de massas: é a necessidade de proximidade e de posse que tende a depreciar o caráter 

daquilo que não é dado senão uma vez por meio de estandardização”. (p. 108). 

 

Esta espécie de alienação do produtor em relação ao objeto produzido parece também 

envolver o ato de consumo. É notório a crítica que Adorno faz à indústria cultural, quando 

menciona um consumo decadente em que tudo se parece com tudo (Adorno, 2002). 

“[Adorno e Horkheimer] ligaram o que chamavam de “indústria cultural” à cultura de 

massas, argumentando que os produtos tinham uma natureza estandardizada ou homogénea 

e que essa integridade artística foi comprometida pelos métodos de produção” (Smith, 2016, 

p190). Esta questão não é nova no estudo do turismo, que no fundo constitui mais uma forma 

de consumo. “Autores como Cohen, (1972, 1979, 1988), Lengkeek (1994, 1996), 

MacCannell, (1976) e Urry, (1990) todos interpretam o turismo como uma consequência da 

alienação da vida do dia-a-dia” (Binkhorst, 2007, p.127).  

 

Não podemos dissociar esta alienação na produção e consumo, embora com outra dimensão, 

nos trabalhos de Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo e Herbert Marcuse sobre o 

homem unidimensional. Sabemos que a menção que aqui se tenta fazer de Benjamin da sua 

crítica à arte e sua reprodução social (Assoun, 1989) e dos autores supracitados ultrapassa e 

muito a abrangência do tema do consumo especializado. No entanto esta menção é 

importante não pelo facto de equipararmos o consumo turístico ao consumo de um “mero” 

objeto de arte, mas pelo fato da sua crítica apontar à banalidade do consumo massificado e 

estandardizado da cultura apontado na literatura do turismo criativo e no contexto da pós-

modernidade.  

 

Não apenas o ato de produção e reprodução do objeto de arte perde valor, mas a fruição por 

parte do consumidor cultural é forçada.  

 

De acordo com Assou (1989):  
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“A obra de arte reprodutível perde o seu valor como “objeto cultural” em proveito 

do seu valor como realidade a expor (…) à medida que diminui a significação social 

de uma arte, assiste-se no público a um divórcio crescente entre o espirito crítico e a 

conduta do prazer”. (p. 108) 

 

Longe de querermos abordar as consequências políticas, estéticas, entre outras, esta crítica 

de Benjamin, é importante no contexto na massificação dos bens culturais e sua fruição. 

Apontamos o paralelismo que para nós parece evidente nas caraterísticas do turismo cultural 

evidenciadas por (G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) onde produtos turísticos culturais 

presentes em destinos turísticos se apresentam como similares, onde o turista contempla mais 

do mesmo, sobretudo monumentos, rotas, itinerários e circuitos dos locais obrigatórios, 

fotografados mostrando que se esteve lá. Ou seja, a referida reprodução em série da cultura 

(Richards & Wilson, 2006a), (Richards, 2009). “Os turistas referem cada vez mais que 

querem experienciar a cultura local, viver como os habitantes locais e descobrir a verdadeira 

identidade dos locais que visitam” (G. Richards, 2010b, p. 11). 

 

Ora perante tamanha quantidade e qualidade de oferta de produtos e serviços, surgiram 

consumidores insatisfeitos devido a estímulos externos (ex: marketing, publicidade) e 

internos (ex:o individualismo e monocultura pós-modernas). O ato de ver televisão não 

satisfazia totalmente os consumidores e outro tipo de envolvimento seria necessário. Devido 

a esta situação, cedo os autores começaram a verificar mudanças ao nível do consumo e nas 

caraterísticas dos consumidores. É preciso mencionar (Toffler, 1980) a respeito do seu muito 

conhecido e amplamente divulgado conceito de “prosumer”. Toffler fala-nos de um 

consumidor mais atento e exigente, capaz de se aproximar da indústria e de a influenciar no 

desenho de novos produtos, contribuindo assim para o desaparecimento de diferenças entre 

a produção e o consumo. Torna-se assim possível enaltecer a individualização (Lipovetsky, 

2007) através do consumo personalizado e hedonista, caraterísticas da condição pós-

moderna (Lyotard, 1984) na tentativa de reagir à produção e consumo massificados. Aqui 

encontramos a ideia de Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, (1999) quando mencionamos 

a influência de novas formas de consumo e segmentos no turismo (Poon, 1993). É também 
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na internet que este tipo de consumidores especializados está presente influenciando a 

opinião acerca de determinados serviços ou produtos aí disponíveis. Nesse sentido são 

consumidores ativos que muitas vezes ajudam as empresas a melhorar os seus serviços, 

fazendo parte integral da ideia da marca, desenvolvimento e distribuição (Dignam, 2002). 

 

Por outro lado, o conceito de consumo especializado segundo G. Richards, 2003a), refere-

se à necessidade de autocriação no contexto do lazer (ex. Cohen, 2008) com implicações na 

criatividade e turismo (Richards, 2011). Ainda que de forma discutível poderemos relacionar 

a necessidade de autocriação ou desenvolvimento pessoal à construção de identidades ou 

narrativas do “eu” (Giddens, 1991) ao argumento filosófico das teorias existencialistas do 

“eu” e do “outro” (Lafant, 1995 citado por Smith, 2003) com implicações antigas no estudo 

do turismo (ex: Urry, 2002) e ao turismo criativo. O conceito de consumo especializado 

enquadra desta forma a questão do processo de alteridade, ou seja, a distinção procurada e 

evidenciada por turistas ao se tornarem parte integrante do processo de cocriação no contexto 

de experiência transformadoras. “O conceito de alteridade tornou-se central para a disciplina 

das políticas culturais e estudos culturais e subsequentemente para os estudos de turismo 

cultural (ex Hollinshead, MacCannell, Nash, Selwyn, apenas para mencionar alguns)” 

(Smith, 2003, p.13). É preciso referir que em Bourdieu (2010) é processo de alteridade que 

permite acentuar a distinção social no paradigma do consumo cultural, revestindo-se assim 

como fator importantíssimo de afirmação social. Eu sei quem sou e em que medida sou 

diferente no “confronto” ou perante o Outro.   

 

Segundo G. Richards, (2009a) o movimento atual na sociedade direciona-se para o consumo 

especializado, incluindo a educação, autodesenvolvimento [e.g. moocs] e atividades 

criativas que dependem do desenvolvimento de competências individuais e criatividade. 

Onde o consumo sem competências se pode tornar repetitivo, um consumo especializado 

pode tornar-se mais interessante quanto mais for praticado. Ao desenvolvermos 

competências, as pessoas podem também aumentar o nível do desafio e por conseguinte a 

excitação da atividade (Richards, 2009a). “O consumidor especializado tem muitas vezes 

maior conhecimento acerca das experiências que estão a consumir do que aquelas que as 

fornecem” (Richards, 2010a, p.11).  



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

136 

 

 

Este autor menciona Scitovsky em relação a este ponto referindo que: “o consumo de 

conhecimento especializado, baseia-se na motivação intrínseca e no desenvolvimento das 

capacidades e competências dos próprios consumidores”, (Richards, 2003, p114). 

(Scitovsky, 1972) refere que os consumidores são pessoas que sabem o que fazem e estão a 

fazer o seu melhor, como consequência as preferências são desenvolvidas a partir das 

escolhas feitas. Este economista húngaro aprofundou o estudo sobre as escolhas e 

preferências individuais dos consumidores. Basicamente Scitovski, (1976) coloca a seguinte 

questão: porque é que o consumo não é satisfatório para tantos consumidores? (Citado por 

Richards, 1996) Segundo Bianchi, (2003), Scitovsky encontrou 3 conflitos entre escolhas e 

preferências (Conforto vs. prazer, Bens estandardizados vs. Bens e desejos individuais, e 

finalmente conhecimento especializado vs. competências gerais). A tabela abaixo resume as 

caraterísticas gerais dos três conflitos.  

 

Tabela 16 - Os conflitos entre escolhas e preferências dos consumidores  

Conforto vs. Prazer Bens estandardizados vs. 

Bens e desejos 

individuais 

Conhecimento 

especializado vs. 

Competências gerais 

(Conforto) – “Produtos 

defensivos (ocupam 

menos tempo, “mantêm” 

a vida tornando-a mais 

fácil)” e (Prazer) – 

“produtos criativos 

(fornecem vários 

prazeres, necessitam de 

um maior envolvimento 

por parte do sujeito em 

termos de tempo, 

conhecimento e 

competências)” (Bianchi, 

2003) citado por 

(Hawtrey, 1926 pp 189-

190), (Scitovsky, 1992).  

“O problema com a 

produção massificada de 

objetos, não é que não 

possua qualidade, mas pelo 

fato da sua mesmice 

monótona nos cansa 

rapidamente. A ausência de 

estímulos em bens 

estandardizados também 

explica porque 

rapidamente substituímos 

ou acumulamos estes 

objetos sem necessidade 

por razões meramente 

funcionais” (Scitovsky, 

1992 citado por Bianchi, 

2003). 

“A lacuna de competências 

no consumo tem a ver com o 

tipo de educação que o 

consumidor recebeu. Apesar 

de em geral a educação se ter 

alargado a todas as classes 

sociais, o tempo nela 

investido privilegia uma 

cultura de produção e muito 

menos uma cultura de 

consumo. Competências de 

produção são competências 

especializadas (requerem 

eficiência), um consumo 

eficiente requer capacidades 

gerais) ” (Scitovksy, 1992 

citado por Bianchi, 2003). 

Fonte: Elaboração própria a partir de Bianchi, (2003); Scitovsky, (1992) 
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Entendemos desta forma o consumo especializado como o envolvimento do turista em 

ambos os processos de produção e consumo de bens culturais de forma criativa. “O que torna 

as atividades criativas tão agradáveis é que estas atividades, por causa das competências que 

exigem, a sua complexidade, variedade e a sua distinção de meras necessidades, originam 

uma fonte constante de novidade e mudança” (Bianchi, 2003, p8). O argumento destacado 

por Scitovski é de que o consumo especializado irá crescer à medida que os consumidores 

se tornem cada vez mais insatisfeitos com experiências superficiais (Richards e Wilson, 

2006). “Em essência, o turista criativo é o protótipo “prosumer”, envolvido na combinação 

de consumo especializado e produção especializada” (G. Richards & Wilson, 2006a, p. 

1220) 

 

Destacamos igualmente Munt, (1994) no contexto da emergência de mercados 

“individualizados” (distintos dos mercados de massa), a noção de consumo “especializado” 

ou pós-fordista (citado por Heitmann, 2011), referindo-se a segmentos de mercado, 

encontrando assim congruência com o turismo criativo. Mais uma vez está implícito o 

revestimento de ambas a procura e a oferta no ato de “consumir” algo de forma especializada.  

 

O consumo especializado parte assim para o campo do turismo onde o turista criativo tem a 

possibilidade de se “especializar” em um destino turístico, influenciando o resultado final da 

sua experiência (cocriação) enquanto desenvolve competências práticas assim como os 

fornecedores das experiências. Gomes, (2012) admite uma espécie de fidelização no campo 

do turismo cultural, possibilitando o “consumo especializado”. “No âmbito do turismo 

cultural, dá-se o caso de regresso ao mesmo destino com o objetivo de aprender mais sobre 

o mesmo” (Gomes, 2012, p.131).  

 

Em jeito de resumo, podemos afirmar que o consumo ao longo das últimas décadas 

influenciado por uma produção massiva, oferecendo demasiadas alternativas aos 

consumidores os secundarizou, tornando o consumo excessivo em algo superficial, 

provocando uma espécie de alienação que implica ambos os lados da oferta e da procura. 

Neste sentido, os consumidores procuram algo lhes permita envolvimento e coparticipação 
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no momento do consumo. O conceito de consumo especializado engloba um consumo mais 

ativo, transformador, apresentando-se como um desafio para o consumidor.  

 

Poder participar ativamente no desenho da oferta, atribui uma maior importância ao papel 

do consumidor, ajuda a criar significados e continua a desempenhar um modelo de distinção 

como é qualquer modelo de consumo. A cocriação de experiências de turismo criativo 

também representa uma mudança em formas de distinção externas prevalentes no turismo 

cultural para formas internas como um modelo de distinção baseado em competências. No 

âmbito desta investigação procurámos ligar este conceito ao consumo cultural específico e 

desenvolvimento pessoal. Assim podemos afirmar que conceptualizamos o consumo cultural 

especializado como:  

Tabela 17 - Consumo cultural especializado 

Consumo cultural especializado 

Consumo cultural revestido de intenção, dedicação e significado simbólico onde o 

consumidor interfere de forma pragmática em ambas as dimensões da produção e 

consumo (cocriação), determinando o resultado interno (e.g. desenvolvimento de 

competências/transformação pessoal) e a significação externa (e.g. individualidade, 

diferenciação) influenciando de forma efetiva a oferta de experiências culturais. 
Fonte: Elaboração própria a partir de (Lipovetsky, 2007; G. Richards, 1996; G. Richards & Wilson, 

2006a, 2007; Scitovsky, 1972, 1992; Toffler, 1980) 

 

Como discutido anteriormente, o estudo do turismo criativo envolve o consumo cultural fora 

dos circuitos massificados do turismo. Justificamos assim a abordagem do consumo 

especializado no estudo do turismo criativo, destacando as caraterísticas de um consumo 

pós-moderno (descontinuidade entre a relação clássica entre oferta e procura, o novo papel 

do consumidor mais ativo e reivindicativo no ato da escolha e consumo, conceções 

económicas mais flexíveis, entre outras). Este contexto levou a que as empresas procurassem 

inovar a relação com os seus clientes. A obra seminal de (Pine & Gilmore, 1999) 

revolucionou o mundo dos negócios ao chamar a atenção para a encenação e o desenho de 

experiências de forma a interagir mais com o cliente. O processo de cocriação ou 

prosumption ajudou a relevar o papel do consumidor tendo estas mudanças um impacte 

importante no desenvolvimento de experiências de turismo criativo mais autênticas.  
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Apesar da literatura do turismo criativo se referir à busca da autenticidade, apontado ao 

consumo “pós-moderno” como propiciador do consumo de experiências criativas, o turismo 

criativo é uma forma de consumo para turistas pós-modernos, no sentido de Rojek (Rojek, 

1993)de procurarem experiências autênticas. Dito de outra forma, a persecução do auto-

desenvolvimento através da viagem (Kirillova, Lehto, & Cai, 2017; Smith, 2016) como 

caraterística do consumo especializado, parece corresponder ao segmento do turismo 

criativo que oferece um novo caminho para experiências de aprendizagem. Mais uma vez, o 

desenvolvimento atual da definição do turismo criativo engloba estas caraterísticas, ou 

melhor incorpora este objetivo, o desenvolvimento de capital cultural e competências. “O 

paradigma mudou de uma noção moderna de turismo de massas para a noção pós-moderna 

de turismo de experiências [e] estilos de vida” (Dujmović & Vitasović, 2015, p.201). 

 

Se a literatura do turista pós-moderno aponta para o aborrecimento e uniformização das 

experiências turísticas, o turismo criativo parece apontar noutra direção onde a convivência 

(entre locais e turistas), o melhoramento pessoal e o desenvolvimento de capital cultural são 

primordiais. Esta versão do turismo criativo como uma forma de consumo pós-moderno, 

abrange o que Thompson, (2000) refere como consumidor pós-moderno e as caraterísticas 

que Molina, (2016) encontra no turismo criativo. Rojek, (1993) foca-se maioritariamente na 

autenticidade enquanto o turismo criativo se foca em diferentes modos de produção e 

consumo, design de experiências, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento cultural de 

agentes sociais e territórios, interação com as comunidades locais e experiências autênticas. 

Adaptado de (Richards, 2016; Smith, 2016). Reconhecendo a cocriação de experiências 

como componente teórico do turismo criativo, analisamos em seguida a importância da 

economia da experiência e o conceito de cocriação no contexto do marketing e a sua 

aplicação ao design de experiências criativas enquanto teorias emergentes do turismo 

criativo. 

 

2.5.2 A economia da experiência e a cocriação 

 

Como refere G. Richards, (2009a): 
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“A importância crescente do setor criativo é também aquilo que Pine & Gilmore 

(1998, 1999) apelidaram de “economia da experiência, onde a competição baseada 

na produção de bens e serviços tem vindo a ser substituída pela competição em 

produzir experiências”. (p.80) 

 

Uma das razões que levaram ao triunfo da economia da experiência foi a mudança de um 

turismo massificado para um turismo mais individualizado  segundo Poon, (1993) (citado 

por Richards, 2016). O “discurso experiencial” trouxe no final dos anos 90 nomeadamente 

através de Pine & Gilmore, (1998, 1999), um novo olhar sobre a prestação de serviços 

procurando responder em parte a novos estímulos, interesses, perfis e vontades que 

caraterizavam a procura do turismo cultural (van der Ark & Richards, 2006). 

 

De acordo com Willett, (2009):  

 

“O contexto deste conceito é uma atualização ambiciosa do liberalismo económico 

de Smith (1776), com a premissa de que no início economias se desenvolviam em 

torno da venda de comodidades com destaque na venda barata de bens. No entanto, 

o desenvolvimento da industrialização, não apenas tornou isto mais difícil, mas 

originou uma corrida ao “fundo do poço” e foi necessário encontrar novas formas de 

diferenciar comodidades de bens com o advento da adição de um “serviço” (p.2) 

 

“O chavão “experience economy” foi desenvolvido porque os mercados estavam saturados 

e como os padrões do consumo mudaram, os fornecedores de serviços acharam necessário 

desenvolver uma estratégia de marketing que reassegurasse a satisfação e a fidelização do 

consumidor” Pine & Gilmore, (1999) (citado por Ali et al., 2016, p. 85).  

 

Esta nova economia assenta na oferta de experiências de forma a utilizar serviços e bens 

como adereços para interagir com o cliente (Pine & Gilmore, 1998, 1999). As caraterísticas 

gerais desta nova designação assentam em experiências que envolvem o cliente de forma 

multidimensional, originando uma recordação memorável e duradoura. “O contributo dos 

autores para o conhecimento está aqui, em identificar um fenómeno comum e cunharam um 
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conceito à sua volta” (Willet, 2009, p2). Resumidamente podemos referir as 4 distinções 

económicas apontadas pelos autores de forma a constatar a sua evolução na tabela seguinte. 

 

Tabela 18 - Distinções económicas 

Oferta 

económica 

Comodidades Bens Serviços Experiências 

Economia Agraria Industrial Serviço Experiência 

Função 

económica 

Extrair Fabrico Prestação Teatralizar 

Natureza da 

oferta 

Fungível Tangível Intangível Memorável 

Contributo 

principal 

Natural Estandardizado Customizado Pessoal 

Método de 

aplicação 

Armazenamento 

a Granel 

Inventariado 

depois de 

produzido 

Fornecido de 

acordo com a 

procura 

Revelado ao 

longo de um 

período 

Vendedor Comerciante Fabricante Fornecedor Ensaísta 

Comprador Mercado Usuário Cliente Convidado 

Fatores da 

procura 

Caraterísticas. Elementos Benefícios Sensações 

Fonte: Pine & Gilmore, (1999, p.6) 

 

Desta forma, poderemos identificar o progresso da extração de comodidades para o fabrico 

de bens, a prestação de serviços e por fim a teatralização de experiências. Na economia da 

experiência, o cliente é incitado a participar de forma mais ou menos ativa, permitindo assim 

criar uma experiência que perdure no tempo e adicionando significado ao seu ato de 

consumo.   

 

De acordo com Pine and Gilmore (1998):  

 

“Experiências constituem uma oferta económica diferente, distintas dos serviços 

como os serviços de produtos. Hoje podemos identificar e descrever esta quarta 
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oferta económica porque inquestionavelmente os consumidores desejam 

experiências e cada vez mais empresas estão a responder através do design explicito 

e a sua promoção”. (p. 97)  

 

Neste sentido, Pine & Gilmore, (1999) referem que encenar experiências nada tem a ver com 

o entretenimento dos clientes, mas com a sua interação. “Dois dos princípios da criação de 

experiências estão baseadas na participação do consumidor que pode passar pelo [consumo] 

mais passivo ou mais ativo, e a ligação do consumidor à experiência imersiva” (Smith, 2016, 

p. 212). A proposta de Pine & Gilmore, (1999) muito conhecida dos quatro reinos da 

experiência destaca várias dimensões que isoladamente ou em conjunto poderão 

proporcionar experiências completamente diferentes ao cliente. A economia da experiência 

impregnou todas as dimensões da vida contemporânea e o turismo não foi exceção.  

 

Possivelmente a razão que levou as pessoas a optar pelas experiências em tempo de férias 

segundo Smith (2016) é:  

 

“o facto da maioria das pessoas com dinheiro suficiente para viajar já terem 

acumulado bens materiais precisam de ser felizes e agora desejam focar-se em 

experiências. Outra hipótese é que muita gente está desiludida com os bens materiais 

e desejam “dar um passo atrás” ou tornar-se mais espirituais”.  (p. 212) 

 

Também as experiências memoráveis ganharam relevância na literatura da economia da 

experiência (Ali et al., 2014, 2016; Gretzel, Xiang, Wöber, & Fesenmaier, 2008; Tan et al., 

2013; Tan et al., 2014).  

 

O surgimento da economia da experiência é uma das novas modas constituintes do consumo 

turístico (Richards, 2016). Uma rápida pesquisa pela internet permite-nos encontrar a palavra 

experiência ligada a agências de viagens e operadores turísticos prometendo experiências 

inesquecíveis, a ficar alojado num determinado hotel ou hostel, experimentar um prato 

gastronómico; uma rota, itinerário ou circuito turístico de um determinado território é 
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sinónimo de experiência, isto acontece devido à banalização do conceito usado 

nomeadamente pelos peritos do marketing.  

 

A apoiar esta visão mencionamos David Mora, consultor, professor de turismo citado por 

Nault, (2016) argumenta a importância do turismo de emoções. Este refere que:  

 

“infelizmente, o conceito de “turismo experiencial” tem sido esmagado pelas 

estratégias de marketing. Hoje em dia, não há produto ou serviço que não se tente 

vender como uma experiência “única”. Um pacote de fim-de-semana “bed and 

breakfast”, com um jantar romântico e acesso a um spa não será uma experiência 

memorável, mesmo que tentemos colocar a palavra experiência em folhetos e em 

sites. (…) O turismo experiencial morreu. Causas de morte: overdose e abuso do 

termo” (Nault, 2016) 

 

Apesar de concordarmos com o autor acerca do uso abusivo do conceito não nos parece que 

o turismo de experiências tenha pura e simplesmente caído em desuso. O turismo emocional 

que advogam é largamente baseado em experiências sendo assim a experiência um veículo 

para chegar às sensações. Ainda segundo os autores, “novas tecnologias, jogos interativos, 

chat rooms, jogos multiplayer, simuladores e realidade virtual” (Pine & Gilmore, 1998, p.99) 

ajudaram a desenvolver e a aplicar o conceito de economia da experiência. A presença das 

novas tecnologias da comunicação e a internet vieram aumentar o potencial do desenho de 

experiências turísticas (Neuhofer, Buhalis and Ladkin, 2013). A tabela seguinte pretende 

apresentar um resumo das principais caraterísticas da economia da experiência e das 

experiências criativas. 
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Tabela 19 - Principais caraterísticas da Economia da experiência e das experiências memoráveis 

Principais caraterísticas da Economia da 

experiência 

Principais caraterísticas das 

experiências memoráveis 

Um experiência não é apenas um constructo amorfo, é 

tão real como uma oferta de qualquer serviço, bem ou 

comodidade (Pine & Gilmore, 1998, p98); 

Uma experiência ocorre quando uma empresa 

intencionalmente utiliza serviços como o palco e bens 

como adereços de forma a envolver individualmente os 

consumidores de maneira a criar um evento memorável 

(Pine & Gilmore, 1998, p98); 

Experiências são inerentemente pessoais, existem 

somente na mente do indivíduo que se envolveu a nível 

emocional, físico, intelectual ou até a nível espiritual 

(Pine & Gilmore, 1998, p99); 

Podem ser entendidas como tendo duas dimensões: 1 

(Dependem do design, marketing e distribuição) e 2 

(Podem englobar uma participação ativa ou passiva 

provocando absorção ou imersão) (Pine & Gilmore, 

1998, p101); 

Entre a experiência de entretenimento ou estética 

consideradas mais passivas e a experiência educacional 

ou escapista mais ativa, o convidado pode absorver a 

experiência ou imergir nela (Pine & Gilmore, 1999, 

pp30-31).  

As experiências de forma a terem sucesso devem seguir 

vários princípios:  

Tema bem definido;  

Harmonização de impressões e “deixas” positivas; 

Eliminação de “deixas” negativas; 

Memorabilia; 

Envolvimento dos 5 sentidos (Pine & Gilmore, 

1998, pp 102-105); 

Naturalidade como um todo (Boswijk, Thijssen and 

Peelen, 2005, 2007) 

Experiências além de memoráveis são 

sensações personalizadas que são 

reveladas ao longo do tempo (Willet, 

2009, p2); 

Caraterísticas: 

1. Existe um concentração e 

focalização apurada, envolvendo todos 

os sentidos, 

2. O sentido temporal é alterado, 

3.Somos tocados “emocionalmente”,  

4.O processo é único para o indivíduo 

e tem valor intrínseco,  

5. Existe contacto com as “coisas 

reais”, 

6.Fazemos alguma coisa e passamos 

por algo, 

7.Existe um sentido de brincadeira, 

8. Temos a perceção de ter controlo 

sobre a situação,  

9. Existe um balanço entre desafio e as 

capacidades de cada um, 

10. Existe um objetivo claro. (Boswijk, 

Thijssen and Peelen, 2005) 

Fonte: Elaboração própria a partir de (Boswijk, Thijssen, & Peelen, 2005, 2007; Pine & Gilmore, 

1998, 1999; G. Richards, 2016; Willett, 2009) 
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Com claro destaque para os autores Pine & Gilmore (1998, 1999), a literatura refere-se à 

visão inovadora que elegeu as experiências como elemento central na visão económica da 

sociedade atual. A autora Willet (2009) refere que Pine & Gilmore (1999) identificaram a 

“experiência” como a forma de diferenciar serviços e renomearam o consumidor de 

“convidado”, onde este não apenas se torna o comprador do serviço (…) mas igualmente o 

recipiente de uma experiência memorável. O ato de consumo deve ser revisitado como se de 

uma peça de teatro se tratasse (Goffman, 1993; Pine & Gilmore, 1998). Seriam as 

experiências (Andersson, 2007) que poderiam diferenciar o consumo, envolvendo o cliente 

numa espécie de momento inesquecível.  

 

Em investigações mais recentes o conceito de satisfação total foi substituído por 

“memorabilia” influenciando o comportamento dos turistas em relação a intenções de 

revisitação do destino (Liu et al, 2010 citados por Ali et al., 2014). A sua aplicação 

rapidamente alargou-se ao turismo e museus (Jones, 2017). Segundo o autor, os museus 

devem apostar mais em experiências de forma a se diferenciarem em um contexto feroz de 

opções de lazer. É a partir de uma perspetiva de envolvimento mais ou menos ativo do cliente 

que a discussão sobre o processo de cocriação (Prahalad & Ramaswamy, 2003, 2004) se 

aprofunda no contexto do turismo criativo (Binkhorst & den Dekker, 2009).  

 

De acordo com Richards, (2016) “No entanto esta primeira geração de experiências tem sido 

criticada por ser muito encenada, comercial e artificial e, portanto, nem sempre condicente 

com os clientes atuais” (Boswijk et al 2005; Nijs & Peters 2002 citado por Richards, 2016, 

p2). De igual forma, devido à mudança de poder existente nas relações empresa-consumidor, 

a encenação estratégica de experiências tem vindo a ser altamente criticada (Binkhorst, 

2007); (Binkhorst & Den Dekker, 2009). A segunda geração de experiências é baseada no 

conceito da cocriação reservando um papel mais importante aos atores da experiência (e.g. 

Prahalad & Ramaswamy, 2003, 2004).  

 

A cocriação surgiu assim como uma nova variável a ter em conta no ato da experiência 

obrigando, nomeadamente, à mudança da visão tradicionalista entre oferta e procura. 

Boswijk et al., (2007) referem que as experiências de primeira geração orientadas para o 
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produtor descritas por Pine & Gilmore, (1999) foram ultrapassadas com sucesso pelas 

experiências de segunda geração, baseadas no processo de cocriação entre consumidores e 

produtores e que recentemente [o surgimento] de uma terceira geração de comunidades de 

produtores e consumidores onde as diferenças entre os dois papéis definitivamente 

desaparecem (Richards, 2011). 

 

A economia da experiência foi redefinida, na medida em que, os consumidores se 

aproximam do desempenho de um papel mais ativo na cocriação das suas experiências 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Esta ideia tem sido alimentada por Prahalad & 

Ramaswamy (2003, 2004) os quais discutem que em vez de consumir experiências 

teatralizadas, os consumidores procuram agora mais autenticidade e esperam um equilíbrio 

entre os fornecedores da experiência e o seu papel como cocriadores da experiência e de 

valor (Binkhorst & den Dekker, 2009; Ramaswamy & Gouillart, 2008 citados por Neuhofer, 

Buhalis, & Ladkin, (2013). Na disciplina do marketing, os conceitos de valor e de cocriação 

têm-se revestido de especial pertinência nos discursos “Features and Benefits”, “Value in” 

e “Inter subjetivity value” (Rihova, 2013). Esta autora, analisando o modelo de cocriação 

(C2C) “costumer to costumer” no contexto de festivais, refere-se à evolução do discurso 

epistemológico de valor e à cocriação no marketing de serviços. 

 

Como destaca Rihova (2013):  

 

“Um número de académicos do marketing de serviços aponta para a necessidade de 

re-conceptualizar o conceito de cocriação (Grönroos 2011; Gummerus, 2013; Ng and 

Smith, 2012) e em especial, os conteúdos dos processos de cocriação de valor 

(Chandler and Vargo, 2011; Frochot and Batat 2013)”. (p.25) 

 

Em relação à teoria do valor na pesquisa de serviços, este é entendido pela autora Gummerus 

(2013) de três formas, ou seja é organizado de três formas distintas:  

 

“aqueles autores que se focam no valor como um fim em si mesmo (“value 

determination/capture” category), os autores que conceptualizam o processo de 
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criação de valor (the “value creation” or “valuing” category) e aqueles que não 

descriminam os termos e conceptualizam-nos como um todo holístico (the value 

cocreation category)” (citado por Rihova, 2013, p.26) 

 

A  seguinte tabela sintetiza esta distinção das três categorias de valor enquadrados nos três 

tipos de discurso, apoiados na visão de Rihova, (2013). 

 

Tabela 20 - Discursos de valor e cocriação em marketing de serviços  

Discursos 1º Discurso 2º Discurso 

 

3º Discurso 

 

Discursos 

presentes na 

literatura 

 “Features and 

benefits” / ”Value 

determination 

category” 

 “Value in use” / 

“Value creation 

category”  

 

S/D logic 

 “Inter-subjetivity 

value”/” Value 

creation category” 

C/D logic 

Interpretação  Este discurso surge 

ligado à perspetiva 

mais tradicional da 

gestão do marketing.  

Corresponde à 

evolução do marketing 

em relação às 

perspetivas de 

relacionamento do 

marketing de serviços 

e à perspetiva da 

“Service-Dominant 

logic” presente na 

literatura do 

marketing. Condiz 

coma Service-

Dominant logic no 

marketing (Vargo and 

Lusch 2004, 2008). 

Refere-se à visão do 

consumidor 

enquanto único 

criador de valor e à 

evolução do termo 

“Customer-

Dominant logic” no 

marketing 

introduzido por 

Heinonen et al 

(2010).  

Focalização 

do discurso 

Foca-se na forma 

como a empresa que 

presta serviços, 

“desenha” e oferece 

valor ou uma 

experiência 

valorizada como 

resultado final 

Esta perspetiva 

perceciona [a 

centralidade] dos 

consumidores e as suas 

competências e 

conhecimentos (…) 

enquanto 

contribuidores para a 

É vista como uma 

perspetiva distinta do 

marketing que 

localiza o valor no 

domínio do cliente de 

forma consistente. 
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através dos atributos 

do serviço, de forma 

a serem entendidos 

como benefícios 

pelos clientes. 

 

 

 

 

O resultado pode ser 

determinado e gerido 

através do design dos 

atributos do serviço 

ou caraterísticas da 

experiência. 

criação de valor 

integrando recursos 

físicos, sociais e 

culturais (Arnould et 

al, 2006). 

 

 

 

 

 

O valor é cocriado 

durante o uso do 

produto ou [decorrer] 

do serviço (Rihova, 

2013, p34), baseado 

nas caraterísticas dos 

consumidores. 

Assiste-se a um 

discurso de práticas 

onde o consumo é 

entendido como 

prática, constituída 

por os consumidores 

e contextos imbuídos 

de significados 

 

O valor é 

socialmente 

construído através 

das práticas sociais 

do consumidor, fora 

do alcance das 

organizações. 

Perceção 

prática do 

discurso em 

relação à teria 

da cocriação 

Parte da empresa 

oferecer as 

condições para que o 

processo de 

cocriação ocorra. 

As empresas oferecem 

“proposições de 

valor” e integram os 

recursos operantes 

(intangíveis e.g. 

Conhecimento ou 

competências) e 

operadores (tangíveis, 

físicos e.g. instalações 

da empresa) focando-

se desta forma no 

consumidor e nos seus 

desejos. 

Além das empresas 

oferecerem uma 

plataforma de apoio à 

formação de valor 

através de práticas 

sociais, os 

consumidores são 

vistos como 

“praticantes” e 

criadores de valores” 

Limitações A ênfase da criação 

de valor é enfocada 

apenas nas empresas 

onde o que estas 

podem fazer é 

sugerir significados e 

situações aos 

consumidores, não 

tendo a certeza de 

ocorrer cocriação. 

O relevo dos 

consumidores como 

“produtores de valor” 

é importante, mas esta 

perspetiva pode ser 

vista como 

“mecanicista” na 

forma como o valor 

intersubjetivo das 

ações e atividades dos 

Esta visão pode não 

ser suficiente na 

perspetiva da “CD 

logic” visto que 

perceciona [apenas] 

as atividades de 

consumo do 

quotidiano dos 

consumidores como 

criadoras de valor 
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consumidores se 

percecionam (Payne 

and Holt, 2001; 

Pongsakornrunsilp and 

Schroeder, 2011).  

(Caru and Cava, 

2003; Wikström, 

2008) e pouco a 

forma como as suas 

praticas sociais são 

formadas. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Prebensen, Vitterso, & Dahl, (2013); Rihova, (2013, pp. 25–

65) 

 

Os três discursos aqui representados segundo a visão da autora, Rihova, (2013), refletem a 

forma como a literatura do marketing tem vindo a referir-se à importância da componente 

da cocriação de valor ao nível das experiências. De uma primeira visão muito tradicional do 

marketing, onde as empresas desempenham o papel maior na criação de experiências, estas 

podem desenvolver os conteúdos e encenar experiências para turistas esperando que estes 

possam aceder à experiência e à cocriação. 

 

A ideia da sugestão de significados fornecidos pela empresa ecoa a posição de Richards & 

Wilson (2006a, 2007) quando referem o contexto da cocriação de valor em relação ao 

turismo criativo. Caberia às empresas sugerir significados para que os turistas interagissem 

(Prentice & Anderson, 2007). Na visão da “Service Dominant Logic” o consumidor passa a 

ter um papel preponderante. As suas caraterísticas de consumo são tidas em conta, as suas 

competências e conhecimentos são enquadrados no processo de cocriação de valor, mas visto 

como recursos operantes e operadores.  

 

De acordo com Rihova (2013): 

 

” Apesar de ambas as abordagens discursivas “features and benefits” e “value in use” 

[1º e 2º discursos] oferecerem visões úteis para o contexto da cocriação de valor por 

parte do consumidor, têm limitações na forma como o valor é representado e suas 

aplicações. A primeira perspetiva procura determinar objetivamente os tipos 

específicos de valor para clientes como um “julgamento”, “avaliação” e como 

resultado final da interação com a empresa e outros consumidores. O segundo 

discurso tende a focar-se em grande medida nos resultados das emoções subjetivas e 
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perceções de indivíduos. Isto pode conduzir a uma representação simplificada, 

bipolar e dicotómica do constructo de valor (e.g. Emoções positivas ou negativas em 

experiências de fluxo)”. (p. 57)  

 

Finalmente a terceira perspetiva, não só enfatiza o consumidor como elemento principal do 

processo de cocriação, como leva em conta as práticas sociais desenvolvidas por ele e a sua 

relevância enquanto práticas de consumo. De acorco com a autora Rihova (2013): 

 

“O terceiro discurso baseado na “Costumer Design logic”, que corresponde ao 

processo de cocriação C2C, enfatiza a perspetiva do valor cocriado construído 

socialmente (…) na esfera do consumidor. Foi estabelecido que o valor na “CD 

logic” é cocriado de forma intersubjetiva através dos processos de “avaliação” 

[valuing] em vez de serem compreendidos através de perceções subjetivas de valor. 

Assim de forma a contribuir para o avanço do conhecimento no domínio do 

marketing de serviços, torna-se foco de pesquisa os conteúdos dos processos de 

cocriação dos consumidores em vez dos seus resultados de valor ou “avaliações” 

(p.57) 

 

A realidade da avaliação é substituída por um processo de cocriação, ou seja, o envolvimento 

e contribuições de cada um dos executantes da experiência tornando-a em uma experiência 

cocriada. Isto é, a visão de que o consumidor, munido dos seus conhecimentos e 

competências e práticas sociais enquanto definidoras de contextos experienciais que se 

desenvolvem e se constituem dignos de investigação. Esta perspetiva parece aproximar-se 

da preocupação evidenciada por (Carù & Cova, 2003) acerca da pesquisa de experiências de 

consumo. A ligação do conceito da cocriação de experiências ao turismo também é 

desenvolvida, maioritariamente assente em vários contributos teóricos como o paradigma da 

economia da experiência (Pine & Gilmore, 1999), o paradigma do marketing e do consumo 

experiencial (Arnould & Price, 1993; Holbrook & Hirschman´s, 1982; Schmitt, 1999) a 

Service Dominant Logic (Vargo & Lusch, 2004, 2008) citados por Rihova, (2013), a 

“performance turn” (Perkins & Thorns, 2001), o turismo criativo (Richards, 2011), e as 

premissas da cocriação propostas por Prahalad & Ramaswamy, (2004).
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Tabela 21 - Dimensões da cocriação nas experiências criativas 

Áreas/contextos Autores Definição Bases teóricas Perspetiva adotada 

(turista/visitante/convida

do; organização/ 

indústria, destino) 

Dimensões da cocriação 

Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Ihamäki (2012) Participação ativa do 

turista no processo de 

experiência de turismo 

criativo (p.2) 

Turismo Criativo O turista Participação ativa do turista 

Interação social, grupal, subjetiva and objetiva 

(reflexiva com locais e comunidades locais) 

Melhoramento de modos psicológicos. 

Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Richards (2010) Usar o conhecimento 

do consumidor acerca 

do produto de forma a 

melhora-lo de maneira 

a melhor responder às 

necessidades do 

consumidor (p. 12) 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência 

O turista Participação ativa (produção da experiência), 

interação entre o turista e os locais 

Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Richards (2011) Colaboração criativa 

no desenvolvimento de 

práticas turísticas por 

ambos os 

consumidores e 

produtores (p. 1236) 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência 

O turista, organização e 

destino 

Colaboração no desenvolvimento de práticas 

turísticas, participação ativa na aprendizagem e 

produção de experiências 

 

Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Richards e Wilson 

(2006) 

O turista como “co-

produtor” das suas 

próprias experiências  

envolvendo uma 

interação reflexiva (pp. 

1213, 1218) 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência 

O turista, organização e 

destino  

 

Participação em atividades experienciais e 

narrativas, desenvolvimento e aprendizagens 

de competências, interatividade, reflexividade. 
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Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Richards e 

Marques (2012) 

Processo onde 

experiências 

significantes são 

criadas e onde a 

participação, o 

envolvimento e o 

engajamento são 

características 

específicas (p. 8) 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência 

O turista, organização e 

destino 

Papel ativo/participação e interação com locais, 

esferas sociais/relacionais, emocionais e 

espirituais 

 

Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Tan et al. (2013) O consumidor é o 

“produto”, e existe um 

processo de cocriação 

entre o transformador e 

o transformado (p.159) 

 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência 

O turista Participação ativa em atividades e design de 

experiências, seleção e reflexão, interação 

(pessoas, organizações, ambiente); Psicologia 

cognitiva da criatividade 

Design de 

experiências 

turísticas, gestão e 

marketing 

Tan, Luh, and 

Kung (2014) 

O turista é coriador e 

coprodutor ativo da sua 

própria experiência (p. 

248) 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência 

O turista Participação ativa em atividades e design de 

experiências, seleção e reflexão, interação 

(pessoas, organizações, ambiente); 

reflexividade e consciencialização; Psicologia 

cognitiva da criatividade 

Gestão turística e  

marketing 

Binkhorst, 2007 O envolvimento do 

indivíduo no design, 

desenvolvimento e 

avaliação das suas 

próprias experiências 

(p128). 

Turismo Criativo; 

Economia da 

Experiência Teoria 

da cocriação 

(Prahalad & 

Ramaswamy, 2004) 

Destino/indústria O papel participativo do turista no 

desenvolvimento, criação, desenho, seleção e 

reflexão sobre experiências; reflexividade; 

interação com as pessoas locais no destino 

Fonte: Campos et al., 2015) 
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Os autores Campos et al., (2015) no desenvolvimento da sua revisão de literatura de 

cocriação de experiências em turismo, destacam várias investigações que assentam em duas 

abordagens teóricas fundamentais: a economia da experiência e o turismo criativo, dando 

apoio à abordagem aqui seguida, ao destacarmos as bases teóricas fundadoras do discurso 

do turismo criativo. Deste modo, os autores representados na tabela anterior abordam várias 

tipologias de experiências turísticas onde o processo de cocriação está presente.  

 

Ainda de destacar a designação de PET (Participatory Experience Tourism) avançada por de 

Bruin & Jelinčić, (2016, p60) definido como: “turismo que envolve um processo de adição 

de valor a uma experiência através da participação do turista”. Desta forma e colocando mais 

ênfase no turista, este tipo de turismo é visto pelos autores como um processo orgânico de 

cocriação de uma nova experiência vivida. “PET muda a ênfase do lado do consumo e 

introduz agência do turista”(de Bruin & Jelinčić, 2016).  

 

A grande vantagem de este tipo de experiência de turismo criativo é baseado no caráter 

participativo que o turismo tem vindo a testemunhar ao longo dos últimos anos, caraterísticos 

da economia da experiência e da contribuição da cocriação. Baseado na mudança de 

paradigma da Cultural, Creative and Social Turns (Carson & Hartmann, 2017; de Bruin & 

Jelinčić, 2016; Richards, 2011; Richards & Wilson, 2006b) e o consumo pós-moderno do 

turismo (Badulescu, n.d.; Carvalho et al., 2019; Dujmović & Vitasović, 2015; Ivanovic & 

Saayman, 2015; Lash, 1990; Lipovetsky, 2007;  Thompson, 2000; Uriely, 1997) remete o 

turista para um maior agenciamento ecológico, ambiental, social e conhecedor das 

desigualdades de que o seu consumo turística poderá representar.  

 

A maior vantagem da PET é a ênfase que coloca na cocriação e no desenvolvimento efetivo 

de competências criativas adicionando o grau de valor para o próprio turista (de Bruin & 

Jelinčić, 2016). “Diferentes formas de turismo podem resultar em aprendizagem 

experiencial, no entanto envolvem um processo distinto de adição de valor (VA) através da 

participação ativa do turista. Desta forma, com a adição de valor direta dos turistas através 

da sua participação pode ser acumulado principalmente pelo turista como é normalmente o 

caso com actividades criativas individualmente focadas, ou ser partilhadas por ambos o 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

154 

 

turista e outros stakeholders na rede turística, ex: empresa fornecedora, comunidade anfitriã 

ou destino” (de Bruin & Jelinčić, 2016). 

 

Desde a participação do turista, (de Bruin & Jelinčić, 2016), à utilização do seu 

conhecimento e participação (Richards, 2010a); (Richards & Wilson, 2006a) no processo da 

experiência de turismo criativo, o turista atua de forma ativa (Richards e Marques, 2012); 

(Ali et al., 2014; S. K. Tan et al., 2013; S. Tan et al., 2014), avaliando as suas próprias 

experiências (Binkhorst, 2007) revelando uma das caraterísticas do turista criativo 

condicente com os “requisitos” da pós-modernidade, a reflexividade e de agência do ponto 

de vista de Bruin & Jelinčić, (2016).  

 

A cocriação de experiências surge assim como processo fundamental ao turismo criativo, 

onde os seus intervenientes aplicam o seu conhecimento, influenciam todas as fases da 

produção e consumo da experiência e encontrando valor na sua transformação final. Finda a 

caraterização dos principais componentes teóricos da literatura do turismo criativo, 

correspondentes ao trabalho desenvolvido por Richards, elencamos em seguida as principais 

formas e modelos de desenvolvimento do turismo criativo.  

 

2.6 Modelos de desenvolvimento do turismo criativo 

 

Do ponto de vista da academia, a conformidade do estudo do turismo criativo é atestada pelo 

aumento do número de investigações, publicações e citações em seu redor (Campos, et al, 

2015). Por outro lado, a sua abrangência é visível quando aplicada como política pública em 

alguns países ou reconhecimento e utilização pela UNESCO. A participação da rede 

internacional de turismo criativo (www.creativetourismnetwork.org) no Congresso 

Internacional de Civilizações Mundiais e turismo criativo, organizada pela OMT e o 

Ministério do turismo da Bulgária em Novembro de 2016, reforça a sua pertinência no 

contexto de políticas públicas. 

 

http://www.creativetourismnetwork.org/
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Este encontro resultou em uma reunião de ministros de turismo de todo o mundo ansiosos 

por introduzir o turismo criativo nas suas estratégias de desenvolvimento (Carvalho, Costa, 

& Ferreira, 2018). 

 

De acordo com Maldonado et al (2016):  

 

“Observa-se assim um crescente interesse no desenvolvimento de novas modalidades 

de turismo, que contribuam para a redistribuição da procura turística a fim de 

conseguir a diminuição dos níveis de massificação dentro dos tipos de turismo 

consolidados em certas parte do mundo, nascendo assim o turismo criativo como 

alternativa a esta problemática”. (p.84) 

 

De acordo com o relatório da OECD, (2014): 

 

“O turismo criativo expande o próprio conceito de turismo como um todo, operando 

uma mudança de modelos convencionais de turismo cultural baseados em património 

construído para novos modelos de turismo criativo centrados na criatividade 

contemporânea, inovação e conteúdo intangível”. (p. 7) 

 

Muitos dos sintomas evidenciados anteriormente levam à identificação do uso criativo da 

cultura (Richards, 2010a); (Richards & Wilson, 2006a, 2007); como elemento gerador de 

novos modelos de desenvolvimento turístico, nomeadamente a alteração do enfoque de 

produtos turísticos alicerçados em bens intangíveis em vez de recursos culturais tangíveis, 

caraterísticos do turismo cultural. Analisando o discurso acerca de modelos de 

desenvolvimento de turismo criativo, é possível percecionar a evolução de vários modelos 

de desenvolvimento aplicados pelos autores em diferentes casos de estudo Richards, (2010a, 

2011, 2014), (Richards & Wilson, 2006a, 2007; (Richards & Marques, 2012) refletindo, 

também as mudanças operadas pelos paradigmas da economia da experiência (Pine & 

Gilmore, 1998, 1999), economia criativa (Howkins, 2002) ou do conhecimento e mais 

recentemente pela economia da partilha, (Sundararajan, 2016), reunindo particularidades de 

todas elas. 
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Os modelos explanados em seguida, são caraterísticos deste nicho de mercado que pretende 

oferecer algo de diferente dos modelos massificados do turismo cultural (Richards & Wilson, 

2006a; 2007). Demarcam intenções de diferentes agentes sociais envolvidos na oferta e na 

procura turísticas albergando iniciativas públicas, privadas ou parcerias público-privadas 

(OCDE, 2014; Richards, 2014), incidindo em distritos criativos (Marques & Richards, 

2014), quarteirões ou corredores culturais. Assentam em recursos intangíveis, utilizam a 

criatividade de forma particular de maneira que um modelo de turismo criativo possa vir a 

obter êxito em um só lugar. Este tipo de turismo “procura a possibilidade de cada lugar 

estruturar um modelo único e não reproduzível” (Molina, 2016). Estes modelos reúnem 

ainda a necessidade dos seus intervenientes terem de desenvolver competências (Richards 

& Wilson, 2006a, 2007) tornando-se assim mais difícil copiá-los. São organizados numa 

perspetiva bottom-up, onde se privilegia a horizontalidade dos parceiros e as comunidades 

locais têm uma palavra a dizer (Molina, 2016). A sustentabilidade dos modelos é importante 

(Odrishka & Ivanov, 2010); (Korez-Vide, 2013), visto assentar em recursos culturais 

intangíveis (Richards & Marques, 2012).  

 

De acordo com Missineo (2012):  

 

“Criar formas de produção e consumo de turismo criativo significa oferecer recursos 

patrimoniais tradicionais de novas formas, trazendo novas ideias, novas formas de 

interpretar o património e os lugares através de estratégias experienciais para além 

do momento de consumo que possam ligar todos os recursos culturais em jogo”. 

(p.63)  

 

As primeiras formas de turismo criativo presentes na literatura de turismo criativo, 

apresentam a formação do novo paradigma, provocado por mudanças no foco de motivações 

dos turistas (turismo cultural = aprender, turismo criativo = aprender fazendo de forma 

prática), nos recursos turísticos (tangíveis para os intangíveis) utilizados no design de 

experiências e produtos (cocriação) e na utilização criativa dos espaços.  
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Tabela 22 - Relação entre formas culturais e criativas de turismo 

 Foco Primário 

temporal 

Foco 

Secundário 

cultural 

Foco primário 

de consumo 

Foco primário 

de 

aprendizagem 

Turismo 

cultural 

Passado e 

Presente 

Alta cultura, 

cultura popular 

Produto, 

processo 

Passivo 

Espetáculos 

criativos 

Presente Artes, 

performances 

Performance Passivo 

Espaços 

criativos 

Presente e 

futuro 

Artes, 

arquitetura e 

design 

Atmosfera Interativo 

Turismo 

criativo 

Passado, 

presente e 

futuro. 

Processo 

criativo 

Experiência, 

coprodução 

Desenvolvimento 

ativo de 

competências 

Fonte: Richards & Wilson, (2006a, p.1217) 

 

Caraterística basilar das novas formas de turismo criativo, é a forma criativa como a oferta 

se organiza e a procura se manifesta em busca de experiências diferenciadoras, com impactes 

para o destino, produtores e consumidores. A tabela anterior indica os elementos básicos de 

formas de turismo sublinhando as diferenças entre o turismo cultural tradicional e o turismo 

criativo (Richards e Wilson, 2006). “O turismo criativo difere dos modelos tradicionais de 

turismo cultural, visto que primeiramente se baseia em competências e bens relacionados 

com o conhecimento” (OCDE, 2014, p51). Neste contexto Virginija, (2016), baseado em 

Ohrisdska-Olson & Ivanov, (2010) resume algumas das diferenças entre o turismo cultural 

e o turismo criativo.  
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Tabela 23 - Diferenças entre o turismo cultural e o turismo criativo  

Turismo Cultural Turismo Criativo 

1Orientado para passeios turísticos, 

eventos e a sua preservação 

1Orientado para o desenvolvimento da 

criatividade em cidades, preservação da 

tradição e aprendizagem. 

2Melhora a economia local através de 

impostos recebidos, bilhetes vendidos e 

souvenirs 

2Aperfeiçoamento direto das economias 

locais através do apoio financeiro às 

comunidades 

3Produtos de turismo são exportados para 

outros países 

3Produtos de turismo são vendidos a nível 

nacional  

4Turistas culturais quere descansar e ver o 

país 

4Turistas criativos viajam com o objetivo 

de aprendizagem e ganhar experiência 

Fonte: Virginija, (2016, pp.144-145) 

 

Estas diferenças baseiam-se no tipo de recursos utilizados e na forma como estes são 

apropriados pelo turismo, perante as novas caraterísticas do consumo pós-moderno e da 

necessidade das cidades se distinguirem. Richards, (2009) identifica desta forma uma 

mudança na utilização dos recursos tangíveis para recursos intangíveis, ou seja, de produtos 

baseados no património edificado como: monumentos, museus, praias, montanhas etc., 

passando-se assim no contexto do turismo criativo, a desenvolver produtos e experiências 

baseadas: na imagem, atividades, estilos de vida, atmosferas, narrativas, criatividade, media, 

entre outras. A criatividade tem sido utilizada no turismo de várias formas (Richards, 2013b), 

proporcionando a este novo tipo de turismo vantagens em relação ao turismo cultural 

(Richards, 2001, 2014); (Richards & Raymond, 2000) e vantagens para os destinos 

(Richards, 2009a). 

 

 Novos produtos e experiências turísticas; 

 Revitalização de novos produtos; 

 Valorização de novos bens culturais e turísticos; 

 Fornecimento de spin-offs de desenvolvimento criativo; 

 Uso de técnicas criativas no reforço da experiência turística; 

 Criação de um ambiente/atmosfera criativa dos lugares; 

 A criatividade é um bem escasso e supostamente detido por poucas pessoas; 
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 Permite aos destinos inovar novos produtos relativamente rápido conferindo-lhes 

vantagens competitivas; 

 A criatividade é um processo, e os recursos turísticos são sustentáveis e infinitamente 

renováveis;  

 A criatividade é móvel e pode-se manifestar virtualmente em qualquer lugar; 

 A criatividade pode oferecer a fonte para uma atividade turística assim como 

providenciar o pano de fundo para a atividade do turismo em geral;  

 O desenvolvimento criativo do turismo poderá ajudar a manter a atmosfera de um 

destino;  

 O turismo criativo pode-se tornar num meio de desenvolvimento de negócio para 

produtores de artesanato e outras empresas criativas de pequena dimensão;  

 O turismo criativo permite às populações locais usarem o seu potencial criativo e 

coloca-as em controlo do processo. 

 

É notório que as vantagens e oportunidades do turismo criativo apontado pelos autores 

refletem as mais-valias para os seus intervenientes e para os próprios destinos onde 

experiências criativas podem vir a ser desenvolvidas. As condições para os modelos e formas 

de turismo criativo (Carvalho et al., 2019) serem desenvolvidas, assentam assim no 

conhecimento detido por ambos os lados da oferta e procura (capital cultural), na 

componente sustentável dos recursos e destinos ao mesmo tempo que se advoga a 

necessidade de novas formas organizacionais das empresas, novas formas relacionais entre 

agentes sociais (capital social) do campo criativo do turismo e a primazia que as populações 

locais têm na fase de planeamento (algo já mencionado no contexto do turismo cultural pelos 

autores McKercher & du Cross, (2002) mas agora também na fase de mediação e do 

consumo criativo do turismo (Richards, 2016); (Molina, 2016).  

 

Desta forma, analisando o discurso criativo do turismo, os autores apontam para a utilização 

da criatividade de duas formas: 1 uso da criatividade como uma atividade turística e 2 

utilização da criatividade como pano de fundo para o turismo (Richards, 2009a, p.84). A 

primeira aponta para um modelo mais clássico (Richards, 2009a) ou tradicional (Virginija, 

2016) de turismo criativo assente numa participação ativa dos turistas em atividades criativas 
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tendo, no entanto, o seu significado sido expandido para lá de meras atividades de 

aprendizagem (Richards & Marques, 2012).  

 

No entanto, a segunda abordagem corresponde ao “efeito” do uso criativo dos espaços. Aqui 

dependendo do nível de engajamento do turista com o local, os turistas poderão não ter que 

fazer nada de criativo de forma a experienciarem algo criativo (Richards, 2009). Ou seja, 

basta-lhes estar perto de criativos ou presenciar um ambiente criativo para se deixarem 

influenciar. Ainda que de forma discutível, esta é uma posição que parece corresponder à 

situação relatada nos estudos de Pappalepore, Maitland e Smith, (2010, 2014) no contexto 

de clusters criativos. “Neste caso a criatividade do turista é atingida numa forma menos 

direta do que na participação em atividades” (Virginija, 2016, p144).  

 

Figura 4 - Modos de turismo criativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Richards, 2011, p.1239). 

 

A figura acima referida, apresenta um “resumo de diferentes estilos de turismo criativo, 

variando de tipos de atividades mais ativas e mais passivas envolvendo diferentes tipos de 

criatividades” (Richards, 2011, p.1238). Com fortes implicações nos modos de produção e 

consumo do turismo criativo, Richards & Wilson, (2006a, 2007) referem que ambos os lados 

da oferta e da procura precisam de desenvolver competências de forma a terem sucesso.  



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

161 

 

Isto acontece porque no lado do consumo, os turistas estão a interagir mais ativamente com 

a cultura e a criatividade dos locais, cada vez mais afastados de produtos que os reduzam a 

meros observadores da cultura. No lado da produção, as comunidades estão a começar a 

utilizar uma gama completa de recursos culturais e criativos disponíveis para eles que não 

inclui apenas destaques da alta cultura como museus nacionais e monumentos, mas também 

elementos populares e da cultura do dia-a-dia (Richards, 2009). De facto, a oferta do turismo 

criativo é diferente das abordagens tradicionais da oferta e procura, ambas em relação à sua 

conceptualização e distribuição, tudo o que os fornecedores podem fazer é facilitar 

experiências a turistas e sugerir significados (Prentice & Andersen, 2007). Ganha relevância 

o discurso da cocriação como condição sine qua non para o paradigma do turismo criativo, 

a participação do turista no resultado final da experiência. O esquema seguinte representa 

aquilo a que Prentice & Andersen, (2007) referiram como coprodução cocriativa no contesto 

do turismo criativo.  

Figura 5 - Coprodução do lado da oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Prentice & Andersen, 2007, p.91) 
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Desta perspetiva os fornecedores precisam de pensar em utilidades, experiências e símbolos 

que possam usar para oferecer as suas ofertas de turismo como sugestões para impulsionar 

o consumo, apenas a tematização está ao alcance dos provedores de serviços (Prentice 

&Anderson, 2007). O esquema de Prentice & Anderson, (2007) parece encaixar na 

problemática da cocriação, no contexto do turismo criativo assim como, a realização do 

turista enquanto significado pessoal derivado da experiência (Binkhorst, 2008). 

 

 Outras estratégias assentaram numa espécie de importação do modelo da cidade criativa 

para o contexto do turismo (Richards, 2013), apelidado pelos autores como modelos 

emergentes do turismo criativo: Espetáculos (eventos) criativos, espaços criativos e turismo 

criativo (Richards, 2011); (Richards & Wilson, 2006a, 2007); mas também redes de turismo 

criativo, itinerários culturais e panos de fundo/cenários criativos (G. Richards, 2009b, 

2010b) 

 

Binkhorst, (2007, 2008); Binkhorst & Den Dekker, (2009) conceptualizam uma rede 

totalizante de turismo criativo onde a cocriação desempenha um papel ubíquo enquanto 

(Korez-Vide, 2013; Molina, 2016; Ohridska-Olson & Ivanov, 2010) enfatizam modelos 

sustentáveis de turismo criativo. Nestes autores, a componente da sustentabilidade e o papel 

das comunidades locais já aqui evidenciadas ganha real relevância quando confrontada com 

modelos tradicionais de turismo. O relatório de criatividade no turismo da OECD, (2014) 

destaca vários exemplos de promoção de turismo criativo do setor público, privado e parceria 

público privado. Em jeito de resumo, a figura indicada em seguida tenta resumir as formas, 

modelos e caraterísticas presentes na literatura do turismo criativo. 
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Figura 6 - Evolução dos modelos e formas de turismo criativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho et al., (2019, p. 19) 
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De destacar ainda o modelo de adição de valor à experiência cocriada no contexto do PET 

(Participatory Experience Tourism) de de Bruin & Jelinčić, (2016), onde a experiência 

cocriada o processo criativo dos intervenientes pode ter um papel mais preponderante. Em 

poucas palavras, os autores referem que as experiências de turismo criativo mais básicas (ex: 

aprender a fazer uma peça de artesanato) se diferenciam daquelas propostas pelo modelo do 

PET pois enfatizam o processo de adicionar valor da cocriação e o processo criativo. 

Aquando da participação do turista, esta é partilhada com outros participantes onde duas 

formas de participação são evidenciadas: a) participação numa atividade ativa envolvendo 

uma forma de turismo pro-social, e se assume que os turistas estão socialmente mais 

conscientes; b) este tipo de participação não surge de uma necessidade moral ou social e 

atividade para resolver problemas (de Bruin & Jelinčić, 2016).    

 

Procurou-se desta forma, aproximar as abordagens dos autores referenciados, mencionando 

de igual forma as caraterísticas sempre presentes na referência ao turismo criativo. Seja em 

forma de atividades mais ou menos ativas, eventos ou espaços criativos potenciados por 

redes criativas de diferente índole, o processo de cocriação parece oferecer o “contexto” 

criativo para o desenho de experiências memoráveis, onde o turista se poderá envolver com 

as comunidades locais do destino. Os modelos de turismo criativo assentam em novas formas 

de desenvolver capital cultural e criativo e o estabelecimento de novas formas de capital 

social e capital relacional (Bourdieu, 1986, 2010; Richards, 2013). 

 

Podemos destacar igualmente, o caráter diferenciador não só das mudanças operadas ao nível 

da oferta e procura do turismo cultural em relação ao turismo criativo, mas igualmente as 

mudanças ocorridas ao nível dos paradigmas económicos propiciadores eles mesmos de 

novas formas de organização dos agentes sociais presentes em redes de desenvolvimento de 

turismo criativo. Repare-se que não foram apenas as experiências que passaram a nortear as 

estratégias desenvolvidas pelas empresas do ponto vista do setor privado, mas também, o 

desenvolvimento de estratégias regionais, nacionais e internacionais levadas a cabo pelos 

setores públicos de alguns países.  
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Como referido por Richards, (2014) e aprofundado no relatório da OCDE (2014). as formas 

de desenvolvimento do turismo criativo ocorreram pelo lado do setor privado (Creative 

tourism New Zealand (Raymond, 2007); Creative tourism Austria; Creative Tourism 

Barcelona (Couret, 2012); Creative Tourism Network, Creative Iceland entre outros; setor 

público (Creative Paris, Creative tourism Porto Alegre no Brasil), Rede de cidades Bosch 

em referência à cidade holandesa de Hertogenbosch (Richards & Palmer, 2010; Marques, 

2013 citados por Richards, 2014). Em matéria de parcerias público-privadas destacamos a 

este respeito a plataforma nacional Loulé Criativo onde uma plataforma digital oferece 

várias experiências de privados, mas apoiados pelo município. O programa Turismo Criativo 

Santa Fé no México Wurzburguer, Pattakos & Pratt (2009) e a rede de cidades criativas 

austríacas mencionadas por Richards, (2014) constituem igualmente exemplos em parceria.  

 

Em relação a modelos criativos desenvolvidos na Asia, Richards, (2016) refere as três 

dimensões importantes deste tipo de modelo: abordagens top-down versus bottom up, 

indústrias criativas vs competências criativas e ambiente rural vs urbano. Podemos afirmar 

que as caraterísticas referenciadas nesta parte do mundo têm assentado ainda em ambientes 

rurais com grande ênfase no papel da comunidade local (Richards, 2016b). Estas mudanças 

terão profundas implicações ao nível das políticas públicas e por conseguinte no campo do 

turismo, temas já debatidos anteriormente. Em jeito de resumo o relatório da OCDE (2014) 

apresenta as principais mudanças ocorridas no turismo cultural em relação ao turismo 

criativo. 

Tabela 24 - Alterações ao nível do turismo cultural e criativo 

 Turismo cultural Turismo criativo 

Orientação Passado Futuro 

Externalidades Conservação Inovação 

Estrutura Produtos Plataformas e conteúdo 

Processo Interpretação Cocriação 

Criação de valor Cadeias de valor Redes de Valor 

Foco de valor Montante Jusante 

Financiamento Público Comercial 

Fonte: (OECD, 2014, p. 53) 
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Depois de analisados os discursos em torno dos modelos económicos presentes na literatura 

de turismo criativo procurou-se em seguida projetar uma visão Bourdieusiana atualizada ao 

estudo do turismo criativo. Atualização essa já evidenciada no primeiro capítulo em relação 

ao turismo, aqui tornou-se necessária uma atualização ao turismo cultural (campo de 

excelência para a utilização do quadro analítico de Bourdieu) e ao turismo criativo.  

 

2.7 Para um quadro analítico Bourdieusiano de turismo criativo 

 

Como refletido no primeiro capítulo, houve a necessidade de atualizar o discurso sociológico 

de Bourdieu em relação aos problemas aqui debatidos no contexto do consumo cultural e 

criativo do turismo, assente no seu quadro referencial de Habitus, campo e capital. Esta 

atualização foi possível, depois de verificarmos o tratamento dos temas e a utilização dos 

termos pelos seus seguidores, situação resumida no quadro no final do capítulo 1. Neste 

subponto e depois de caraterizarmos o turismo criativo enquanto tipologia de turismo 

emergente surgida no seguimento do turismo cultural pretende-se fazer essa mesma 

aplicação ao contexto criativo do turismo. 

 

Para fazermos uso do quadro analítico de Bourdieu no estudo do turismo criativo, é 

necessário destacar duas fases de revisão e análise de literatura: primeiro verificámos a 

aplicação dos conceitos clássicos do sociólogo francês ao estudo do turismo cultural assim 

como aos temas presentes no contexto do turismo cultural (secções 2.1 a 2.3) e em segundo 

lugar chamamos a atenção para a atualização das “ferramentas de pensamento 

Bourdieusiano” e suas extensões, quando abordadas pelos autores presentes na literatura do 

turismo criativo.  

 

Se no caso do turismo cultural as suas definições e abrangências encaixam de forma 

percetível e comprovada (por exemplo dos vários usos do conceito de capital cultural no 

estudo do turismo cultural), no caso do turismo criativo, pensamos que a abordagem ao seu 

estudo, melhoraria ou pelo menos poderá ser mais completa, se atualizada e mais bem 

referenciada em relação aos temas emergentes fundadores do turismo criativo e suas 

caraterísticas. Foi isso que aqui se procurou fazer. 
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Esta segunda fase, é aqui desenvolvida através da chamada de atenção para a necessidade de 

atualização de conceitos e formas, como estes são enquadrados no estudo do turismo 

criativo. Esta necessidade de identificar e traçar as origens dos discursos fundadores do 

turismo criativo constitui um processo caro a Bourdieu de forma a refletir sobre perspetivas 

de vida dos agentes turísticos como se se tratasse de mapear as razões histórico-sociais que 

levaram ao surgimento do turismo criativo como tipologia de turismo e ao seu 

estabelecimento como área de investigação. Esta metodologia é desenvolvida na análise de 

inúmeros campos como por exemplo “As regras da Arte. Génese e estrutura do campo 

literário” (Robbins, 1999). Traçamos aqui um possível paralelismo e similar às trajetórias de 

vida dos sujeitos sociais cruciais ao entendimento do turismo criativo.  

 

Como já foi referido de forma a caraterizar um campo de conhecimento para Bourdieu, não 

interessa apenas identificar os agentes de um campo e as relações mais imediatas entre eles 

mas trata-se de os caraterizar em relação à sua posição no campo e disposição face ao jogo 

social segundo as regras do jogo, a sua capacidade de reter capital social e cultural e de 

desvendar as razões interessadas que os levam a tomar determinadas decisões ou opções na 

vida. São questões como estas que tentaremos desenvolver e aplicar na parte metodológica 

e que aqui se antecipam de alguma forma.  

 

Depois de identificados os grandes temas formadores e suas trajetórias na literatura do 

turismo criativo (2.5, 2.5.1 e 2.5.2) procede-se à sua explanação específica em relação ao 

uso dos termos Bourdieusianos com destaque para o capital cultural no turismo criativo, a 

sua utilização pelos autores e a sua “conversão” de capital cultural em capital criativo e o 

capital relacional como nova tipologia de capital social (ex: Richards, 2013). Destacamos 

ainda a necessidade de se conceber a formação de um habitus moderno ou transnacional, no 

contexto do consumo cultural e criativo do turismo e o estabelecimento de um “campo” em 

turismo (Réau, 2016; Tribe, 1997) e em especial a utilização do conceito de campo segundo 

Bourdieu no turismo.  

 

Segundo Ahmad (2013), para construir um objeto de estudo no turismo utilizando a 

metodologia Bourdieusiana é necessário não apenas “escrutinar que tradições académicas 
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(teorias, instrumentos, justificações) representam termos [chave do turismo] (…) turista, 

viajante, “olhar do turista” [no sentido de Urry], contextualidade, autenticidade, pós turista 

(…) mas também conhecer os conceitos explanatórios dominantes do discurso turístico” 

(Ahmad, 2013, p13). A utilização do conceito de campo aplicado ao turismo não é nova 

(Ahmad, 2013); (Pimentel, 2017); (Réau 2016) no entanto, ainda carece de maior 

aprofundamento na nossa opinião devido aos escassos estudos disponíveis.   

 

Portanto percecionar um quadro analítico Bourdieusiano aplicado ao turismo segundo 

Ahmad, (2013) e ainda concebe-lo, quando aplicado ao estudo do turismo criativo, apenas 

será possível quando identificarmos os termos chave do turismo criativo (ex: o turista 

criativo) (Tan, Luh, & Kung, 2014), a criatividade e o turismo (Richards, 2011), cocriação 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004; Richards & Wilson, 2007), experiência criativa (Richards, 

2016), desenvolvimento pessoal, competências, capital cultural (Carvalho, 2014; Richards 

& Wilson, 2006a, 2007), capital criativo e relacional (Richards, 2013a), eventos criativos 

(Carvalho, 2020b; Carvalho et al., 2015), entre outros, como conceitos chave desta tipologia 

de turismo e os seus discursos (teorias) dominantes como evidenciado por (Carvalho et al., 

2019) (e justificativas, presentes na sua literatura de acordo com o trabalho desenvolvido por 

um dos seus coautores (Richards, 2011).  

 

De facto, identificamos a importância e pertinência de Bourdieu no estudo do turismo 

criativo correspondendo à sua evidência na literatura do turismo cultural (ex: Bourdieu, 

2003, Richards, 2016, Richards & Wilson, 2006a, 2007) e posterior utilização de vários 

conceitos e abordagens atualizadas em relação estudo do turismo criativo, ainda que, de 

forma parcial (ex: capital criativo e relacional). Mas se é importante reconhecer a 

importância do autor através dos seus seguidores, é também problemática a sua utilização 

no contexto do estudo do turismo criativo. Maioritariamente as referências ao seu trabalho 

no campo do turismo e do turismo criativo são realizadas de forma parcial, ou seja, com 

incidência em alguns dos seus conceitos, situação evidenciada por Ahmad, (2012, 2013).  

 

Se a influência de Bourdieu se faz sentir claramente no campo do turismo cultural (Bourdieu 

& Darbel, 2003; Knox & Hannam, 2015; G. Richards et al., 2001; G. Richards & Munsters, 
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2010; Shirt, 2011; Smith, 2016; Smith & Robinson, 2006) e como referido no ponto 2.3 desta 

tese, o mesmo acontece no paradigma do turismo criativo com especial incidência da teoria 

de capital cultural (Carvalho, 2014). Porém as referências às ferramentas de pensamento do 

autor francês quando aplicadas ao turismo são realizadas ou com limitações evidenciadas 

por (Ahmad, 2013) ou leituras a partir da sua praxeologia (Everett, 2002; Everett & Jamal, 

2004) concorrendo para a “descrição/idealização” de um campo em particular.  

 

Analisando a literatura do turismo criativo, destaca-se a menção ao conceito de capital 

cultural dos indivíduos (habilidades ou competências) no sentido de (Bourdieu, 2010). Desta 

forma no contexto do turismo criativo, capital cultural é mencionado por vários autores em 

momentos diferentes: capital cultural é mencionado em relação ao conhecimento detido e 

exibido pelo turista (Richards & Wilson, 2006a, 2007) em áreas criativas (Pappalepore et 

al., 2010, 2014) e em relação a recursos culturais tangíveis e intangíveis dos destinos 

(Richards & Wilson, 2006a, 2007); (Rogerson, 2007) e a possibilidade deste ser 

desenvolvido individualmente; capital criativo (Florida, 2002); (Richards & Wilson, 2007) 

no contexto da classe criativa.  

 

O capital relacional (G. Richards, 2013a)ecoa a definição de Bourdieu em relação ao capital 

social. Esta forma de capital estaria presente em redes de turismo criativo (Richards, 2013); 

(Carvalho, 2014). Podemos referir que a referência a vários tipos de capital no contexto do 

turismo criativo sofre uma evolução ou adaptação caraterística da inovação do próprio 

campo do turismo criativo pelo facto de ser ainda muito recente.  

 

A menção de capital cultural no contexto do turismo, pode referir-se à experiência de viagens 

como forma de desenvolver capital cultural individual (Desforges, 2000 citado por Richards, 

2009b) incluindo tacitamente a ideia de bagagem cultural (Page & Connel, 2009) e capital 

cultural segundo Karlsson (2005) na longa tradição de empresas turísticas contribuírem para 

a promoção de outras empresas em destinos do norte da Europa. Ainda segundo Karlsson 

(2005), capital social, no contexto da produção do turismo pode ser entendido como relações 

que a determinam, um sentido de comunidade e solidariedade entre donos de empresas e 

redes [de empresas turísticas]. Uma leitura atenta sobre a teoria do capital no contexto deste 
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tipo de turismo, demonstra a sua própria natureza. Se o caráter de transmutação entre formas 

de capital segundo Bourdieu, (1986, 2010) e Moore, (2008) é uma das caraterísticas mais 

importantes para a sua interpretação, o mesmo deve ser destacado quando aplicado à 

literatura do turismo criativo (Carvalho, 2014). 

 

A rápida evolução que o setor do turismo teve em matéria de transportes e formas de viagem, 

as novas condições económicas e socioculturais para a prática do turismo, a recente 

desintermediação e liberalização dos serviços turísticos e o crescente papel das comunidades 

locais no contributo para experiências turísticas mais autênticas têm contribuído para a 

reformulação de vários tipos de capitais importantes para o estudo do turismo criativo.  

 

Como já foi referido em uma primeira fase, a menção à necessidade de ambas a oferta e a 

procura desenvolverem o seu capital cultural/criativo parece óbvia quando ainda se relaciona 

ao conhecimento detido pelos intervenientes do campo do turismo criativo. Mais tarde é na 

transposição do modelo das cidades criativas e em especial e na discussão à volta da classe 

criativa no campo do turismo, que a referência de capital criativo se destaca (Richards, 

2013a). O capital relacional é mencionado neste contexto como se de capital social se 

tratasse pois evidencia-se através de redes de turismo criativo e potencia novas formas de 

intermediação turística, personificado pelo contexto de viver como um local (Richards, 

2013a). As novas conceções de capital passam a envolver novos agentes turísticos e passam 

a estar presentes através de novas manifestações sociais e culturais.  

 

Apesar do conceito de habitus e campo não serem diretamente mencionados na literatura do 

turismo criativo, é possível idealizar a formação de um habitus e a constituição do campo de 

forma diferente na produção cultural do consumo turístico na pós-modernidade. Como 

referido no quadro resumo no final do primeiro capítulo, o atual habitus turístico tornou-se 

mais flexível sendo moldado por cenários cosmopolitas, de grande mobilidade resultantes 

do processo de globalização. O campo, do ponto de vista do turismo criativo, é também 

estabelecido pelo processo da cocriação onde consumidores, mediadores e produtores se 

confundem (Carvalho et al., 2018), trabalhando em conjunto para uma convergência de 

disposições individuais decisoras de novos tipos de capital. Ou seja, existe uma mudança 
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nas regras do jogo do “campo turístico” com especial destaque para o subcampo do turismo 

criativo. A esta situação se junta uma formação heterogénea de um capital cultural 

transnacional (Nedelcu, 2012) ou capital intercultural (Pöllmann, 2013) que permite ao 

turista mover-se de forma mais fácil entre campos aparentemente diferentes.    

 

Mas é analisando as principais componentes teóricas da literatura do turismo criativo (ponto 

2.4 do 2 capítulo) enquanto bases geradoras da trajetória criativa do turismo (Carvalho et al., 

2019), que conseguimos realmente idealizar e construir um quadro analítico Bourdieusiano 

aplicado ao turismo criativo. Em primeiro lugar o discurso da criatividade e do turismo 

encerra sobre si a formação de novas formas de capitais (cultural, criativo e social/relacional) 

potenciadas por fontes oficiais (Escola, Universidade, Bibliotecas, Família etc.) e outras 

ainda não sancionadas (Tv, Internet, TIC, desintermediação turística por plataformas 

colaborativas, o crescente papel atuante das comunidades locais, entre outros). O 

estabelecimento de redes virtuais como perpetuadoras de redes pessoais extravasam assim a 

criação de capital ou melhor a cocriação de variadas formas de capital (Carvalho et al., 2018).  

 

Estas redes são por sua vez compostas por habitus flexíveis caraterísticos dos modelos da 

classe criativa ligando entre si cidades criativas e eventos criativos onde a multiculturalidade 

é um dos fortes requisitos para o estabelecimento de modelos e formas de turismo criativo 

como eventos, festivais e espetáculos criativos; espaços criativos, redes criativas e itinerários 

criativos (Florida, 2002, 2005; Landry, 2000, 2005; G. Richards, 2009a, 2011, 2012, 2016; 

G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

 

Esta condição ajuda a criar um conceito de campo mais abrangente o que expande o limite 

do campo onde o agente social, dotado de capital intercultural (Pollmann, 2013, 2016) se 

pode movimentar mais facilmente com relativo sucesso entre vários campos. O “subcampo 

do turismo criativo” é pautado pelo uso e desenvolvimento criativo da cultura, conceito mais 

abrangente interpenetrado pelas indústrias criativas e pelo uso criativo do espaço. 

Em segundo lugar, o consumo especializado ajuda a percecionar um habitus turístico que 

aprende de forma prática assente em recursos culturais tangíveis e intangíveis (G. Richards 

& Wilson, 2006a, 2007) aumentando a satisfação no consumo das experiências turísticas. 
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Uma análise às bases teóricas do turismo criativo, permite conceptualizar que um maior 

envolvimento do turista criativo que, não apenas torna efetivo o desenvolvimento de capital 

cultural como transforma o habitus através de um consumo ativo, aumentando o leque de 

opções dos indivíduos de forma a percecionar e a consumir destinos turísticos de maneira 

diferenciadora. Existe em relação ao turismo criativo “um sentido de hedonismo nos 

conteúdos dos itinerários e tours que oferecem mais informação, educação e potencial 

autoaperfeiçoamento” (Knox & Hannam, 2015, p. 51). 

 

Perante a crise do EU pós-moderno, os turistas criativos usam o turismo de forma a 

acrescentar significado às suas biografias e trajetórias de vida (Giddens, 1991). De forma 

discutível, o turismo criativo tem a capacidade de oferecer a possibilidade ao turista de 

desenvolver competências formadoras de momentos memoráveis acrescentando valor, 

modificando a condição do turista enquanto colecionador de signos, posição condicente com 

a do turismo cultural. “Na interseção do lazer sério, prática turística e estilo de vida, a 

participação em atos de criatividade durante as férias pode ser vista como o culminar de um 

conjunto mais alargado de práticas vividas fora de casa”(Knox & Hannam, 2015, p. 49) 

podendo ser alvo de “introspeção reflexiva”, de contemplação e não a mera fruição estética 

de uma obra de arte por exemplo.   

 

O consumo especializado surge como alternativa à produção cultural massificada, 

caraterística do consumo massificado do turismo cultural, dando a possibilidade ao turista 

criativo de desenvolver novas competências cheias de significado pessoal e mais complexas 

de forma prática e com isso desenvolver um conhecimento pragmático caraterístico do 

destino. O turista criativo é reflexivo, tem competências e sabe o que está a consumir. O 

desenvolvimento pessoal é colocado em destaque, enquanto fator de modelização do habitus 

transnacional (Nedelcu, 2012) e potenciador e construtor de capital cultural intercultural 

(Pöllmann, 2013, 2016). Os estudos do turismo criativo deixam perceber que, a utilização 

do capital cultural, permite tomar decisões em benefício próprio como distinção em matéria 

de consumo turístico como por exemplo frequentar áreas criativas localizadas fora dos 

circuitos massificados do turismo (Pappalepore, et al 2010, 2014) o que leva à situação em 

que um consumidor especializado possa ter maior conhecimento que os fornecedores, acerca 
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das experiências que está a consumir (Richards, 2010). O turista criativo enquanto 

consumidor especializado, pode atravessar vários subcampos turísticos enquanto detentor de 

várias competências, escolhendo entre inúmeras opções de micro-segmentos no mercado 

turístico relevando a sua importância para o estudo do mercado turístico. Esta questão 

levanta dúvidas em relação a uma possível taxonomia turística no seio do turismo criativo 

(S. Tan et al., 2014). 

 

Finalmente, a economia da experiência e o processo de cocriação deixam antever o habitus 

criativo como estruturador de experiências em detrimento de serviços e a cocriação enquanto 

criador de valor simbólico na forma de capital cultural, criativo e relacional. Segundo 

Bourdieu, este habitus que aprende ao longo da vida, também por repetição, reveste-se de 

especial interesse no consumo especializado e no contexto da cocriação de experiências. No 

campo do turismo criativo é central a ideia de experiência onde o cliente é parte integrante. 

Este movimenta-se entre experiências mais ou menos interativas e ambientes criativos 

contribuindo efetivamente para o resultado final. 

 

O habitus do turista criativo tem a plena noção (reflexiva) de que controla, ou melhor pode 

controlar a sua experiência turística e essa pode ser uma das razões do consumo, detenção, 

uso e distinção de determinado tipo de capital em determinado campo ou campos. A 

cocriação possibilita um maior envolvimento da comunidade local na determinação do valor 

das experiências turísticas. Em termos de uso de capitais e tomadas de decisão dentro do 

campo, esta situação poderá levar à definição de novas relações horizontais entre os 

intervenientes do campo e um maior consenso entre os recursos disponíveis no campo de 

produção do turismo criativo.  

 

A mera possibilidade de maior consenso no campo, deverá levantar questões entre 

dominadores e dominados levando à necessidade de reanalisar a tomada de decisão pessoal 

em relação ao consumo do turismo criativo e escolhas pessoais, em matéria de desenho de 

experiências criativas. Não apenas é importante estudar a motivação turística, mas também 

se revela essencial levar em conta questões como a bagagem cultural e trajetórias de vida 
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dos turistas e demais atores turísticos. Estas questões serão tratadas no capítulo da 

metodologia com maior profundidade.  

 

Ainda no “subcampo” do turismo criativo, o processo de cocriação destaca a importância da 

criatividade e do seu uso simbólico enquanto condição fulcral para o movimento do sujeito 

social no campo. O turismo criativo faz uso de mais recursos (intangíveis) no desenho de 

experiências em vez de serviços. O modelo de funcionamento do turismo entre procura e 

oferta parece sofrer uma transformação profunda neste novo segmento turístico. Para 

verdadeiramente percecionarmos um quadro analítico de Bourdieu no estudo do turismo 

criativo, precisamos de conceptualizar os termos principais aqui debatidos nomeadamente 

em matéria de formação de habitus transnacional, capital intercultural e de uma teoria de 

campo mais flexível.     

 

Entender o turismo criativo através das lentes de Bourdieu implica compreender as razões 

históricas para o seu desenvolvimento ou surgimento como novo paradigma de consumo e 

reprodução turísticas, razões já aqui amplamente desconstruídas. Compreender o sujeito 

social em relação ao turismo criativo, significa compreender o sujeito enquanto entidade 

móvel, porque exposto a condições estruturantes externas mais amplas e variadas, a sua 

subjetividade é formada e moldada segundo vários inputs globalizantes que se refletem na 

atribuição do gosto distintivo no contexto criativo do turismo.  

 

Este indivíduo reflexivo e criativo, dotado de várias ferramentas (capital intercultural e 

criativo) e novos proxys relacionais (TIC´s, internet, redes sociais entre outras ajudam a 

produzir capital social e relacional) parece movimentar-se de maneira diferente em vários 

subcampos turístico-culturais como o do turismo criativo, através de disposições várias 

inibindo e desinibindo comportamentos turísticos caraterizáveis como procurar o local, o 

específico e o verdadeiro no meio de uma imensidão de produção cultural globalizante. O 

quadro indicado em baixo procura refletir as atualizações operadas no âmbito desta tese de 

forma a percecionarmos um campo de estudo para o turismo criativo sob o olhar do 

sociólogo francês. 
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Tabela 25 - Quadro analítico de Bourdieu aplicado ao estudo do turismo criativo 

Fonte: Elaboração própria com base em Ahmad, (2012, 2013, 2017; Arriagada, 2014, 2015; Arriagada & Cruz, 2014; Binkhorst, 2007, 2008; Binkhorst & 

den Dekker, 2009; Bourdieu, 1985c, 1986, 1996, 2010, 1985a; Castro, 2010; C. Costa, 2013; Edgerton & Roberts, 2014; Fowler, 1996; Hanquinet et al., 

2014; Lareau & Weininger, 2003; Maton, 2008; Moore, 2008; Nedelcu, 2012; Pöllmann, 2013, 2016; Prieur, 2013; Prieur & Savage, 2011, 2013; Prior, 

2005; G. Richards, 2009a, 2009b, 2010a, 2011, 2013b, 2014a, 2016; G. Richards & Marques, 2012; G. Richards & Raymond, 2000; G. Richards & Wilson, 

2006a, 2007; Setton, 2002, 2005b; P. Thompson, 2008) 

  

Termos Clássicos de Bourdieu Produção cultural do consumo turístico na 

pós-modernidade 

Modelo Bourdieusiano para o consumo cultural do turismo criativo 

Habitus: Matriz de perceções, “esquemas 

generativos” (estruturados e estruturantes) 

adquiridos ao longo de trajetórias de vida, 

produzem estilos de vida”. São sobretudo 

formados pela família e a escola. 

-Habitus flexíveis dos turistas formados em 

cenários multiculturais, condicentes com a 

mobilidade e fusão de referências culturais 

caraterísticas da globalização; 

 

    

-Habitus reflexivo do turista criativo pode apresentar uma trajetória 

(histórica de vida pessoal, familiar e escolar ou outras formas de educação 

não formais), de maior mobilidade globalizante; vê na experiência criativa 

e na cocriação formas de envolvimento e desenvolvimento pessoais 

(aprende fazendo), de forma a se distinguir em relação ao outro. 

Capital: São primeiramente os valores, 

gostos e estilos de vida de alguns indivíduos 

e grupos sociais que de forma, arbitrária, 

conferem vantagem social sobre terceiros” e 

em segundo lugar” formas de capital, como o 

capital, que podem ser entendidos em termos 

de diferenças qualitativas de consciência 

entre diferentes grupos sociais (frações de 

classe)”. 

-Capital cultural intercultural formado 

através de redes virtuais (online – capital 

digital perpetuadoras de redes pessoais 

(offline) capazes de ajudar o seu detentor a 

mover-se entre vários campos por questões de 

lucro ou “simples divertimento”; 

 

-Capital intercultural e criativo é ativado subjetivamente em relação a 

uma maior maximização e realização pessoais, dotando o agente de 

competências que ultrapassam um campo específico. Entender a disputa de 

recursos criativos (ex. ideias) neste subcampo, implica percecionar a 

transformação criativa de capital cultural para fins de consumo interessado 

e desinteressado. O capital social ou relacional é estabelecido e fomentado 

através de redes de turismo criativo (redes virtuais, cidades, eventos etc) 

com várias expressões espaciais conferindo vantagens sociais no processo 

de alteridade. 

Campo: Lugar, área onde a prática social 

acontece, é influenciadora e inibidora de 

certos comportamentos e possibilitadora de 

outros” 

-Campo turístico como lugar heterogéneo 

onde o papel do produtor e consumidor se 

confunde na elaboração de experiências 

altamente personalizadas ainda que mediadas 

pela internet.   

Subcampo do turismo criativo assenta em condições de campo mais 

abertas e inclusivas, caraterísticas da reprodução turístico-cultural pós-

moderna, onde os agentes turísticos (fornecedores, turistas, comunidades 

locais, outras formas de organizações e associações) ocupam posições e 

desempenham papéis igualmente definidores de agência turística. É 

estabelecido através de redes oficiais e não oficiais no meio virtual e físico. 
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2.8 Conclusão 

O presente capítulo teve o importante objetivo de contextualizar o consumo cultural 

abordado por Bourdieu, em especial a relação das políticas culturais públicas com o aumento 

do consumo cultural que aqui se fez menção, procurando fazer igualmente a ponte entre o 

consumo cultural no contexto do turismo cultural e do turismo criativo. Esta necessidade 

justifica-se pela importância que a literatura do turismo criativo dedica às caraterísticas do 

consumo massificado do turismo cultural (parecendo não corresponder a um novo perfil de 

consumidores com novas prioridades)  e a conceção de um novo segmento de turismo, o 

turismo criativo com uma ênfase mais experiencial, busca por experiências mais profundas 

e significativas, onde este, parece surgir como reação ou como extensão do próprio turismo 

cultural.  

 

Procedeu-se à caraterização do turismo criativo através da enumeração da sustentação das 

bases teóricas do turismo criativo (subpontos 2.5, 2.5.1, 2.5.2 e 2.6) de forma a percecionar 

o turismo criativo à luz do quadro analítico de Pierre Bourdieu. Através da caraterização de 

este quadro analítico, no final do capítulo, é possível percecionar a organização do 

“subcampo” do turismo criativo composto por novas formas de consumir e produzir 

experiências turísticas, demonstrando o contributo que os seguidores do sociólogo francês à 

luz do consumo cultural sob o paradigma pós-moderno e a sua aplicação ao estudo do 

turismo criativo. No capítulo seguinte aprofunda-se o conceito de campo e a sua aplicação 

ao estudo do turismo.
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Capítulo 3 O estabelecimento do (sub)campo do turismo criativo 

 

3.1 Introdução 

 

Neste capítulo é aprofundado o conceito de campo de Bourdieu e a visão dos seus seguidores, 

procurando fazer a sua aplicação ao estudo do turismo criativo. É abordado, de forma breve, 

o debate em torno da cientificação do turismo, campo autónomo na opinião de (Réau, 2016) 

e o conceito ou “constructo temporário de campo” (Everett, 2002) procurando, ainda que de 

forma discutível, definir ou perspetivar o conceito de (sub) campo do turismo criativo, 

campo “dependente” do campo dominante turístico. Com este objetivo, foi elaborada uma 

revisão sistemática (subpontos 3.1; 3.2 e 3.3) que permitiu apurar como o conceito de campo 

tem sido utilizado no estudo do turismo, permitiu igualmente verificar abordagens 

emergentes e suas aplicações, metodologia e operacionalização conceptual, identificando 

padrões de aplicação metodológica usados pelos autores.  

 

São igualmente evidenciados vários cenários para a possível aplicação do conceito de (sub) 

campo em relação ao turismo criativo, evidenciando o papel das organizações (turísticas) no 

estudo do turismo (Ahmad, 2017), o conceito de “configuração” de Elias referidos por Costa, 

(2017), e Setton, (2002) e por Réau, (2016) aplicado diretamente ao campo do turismo, 

perspetivando por sua vez a escolha da metodologia para aplicação ao estudo do turismo 

criativo na presente tese, destacada no capítulo 4. Trata-se de uma forma de procurar 

perspetivar os níveis macro (campo) e micro (configuração) do trade do turismo criativo. 

Este capítulo mostrou-se fundamental para definirmos mais detalhadamente o método e as 

técnicas de investigação para o presente estudo. Como iremos demonstrar, a utilização dos 

conceitos de Bourdieu, quando aplicados pelos autores, referem-se sobretudo ao método e 

técnicas qualitativas com especial ênfase para entrevistas semiestruturadas.  

 

3.2 Abordagem científica do campo turístico  

Como já vimos anteriormente, Campo segundo Bourdieu é definido como: uma rede, ou uma 

configuração, de relações objetivas entre posições definidas objetivamente, na sua existência 

e segundo as determinações dos seus ocupantes, agentes ou instituições, pela sua situação 
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presente ou potencial na estrutura de distribuição de tipos de poder (capital), cuja posse 

comanda o acesso a proveitos específicos disponíveis no campo assim como as suas posições 

objetivas em relação a outras posições” Wacquant, 1989 (citado por Griller, 2000, p. 190). 

 

De acordo com Montagner & Montagner (2011): 

 

“O conceito de campo surge na obra de Bourdieu em um período mais tardio, e de 

certa forma eclipsou o seu primeiro conceito fundamental, o de habitus. O fato se 

deve, para o bem e para o mal, que o conceito proporciona ganhos heurísticos 

evidentes no trabalho de pesquisa, sem remeter ao corpus teórico de Bourdieu. (…) 

A sua utilização, permite, como se for uma profecia autorealizável, ao mesmo tempo 

uma análise de um determinado espaço social específico e, nos casos nos quais ainda 

não exista um determinado campo, a sua própria inauguração fundadora”. (p. 258)  

 

Como referido nas subsecções 1.2.2 e 1.3 do 1º capítulo, o conceito de Campo geralmente 

refere-se ao “teatro de operações” onde os agentes sociais tomam decisões não 

desinteressadas, disputando posições e capitais disponíveis de forma a melhorarem a sua 

situação num determinado contexto.  

 

Desta forma o programa de Bourdieu “aponta para [a existência de] vários campos na 

sociedade e eles estão numa cadeia de relações assimétricas e hierarquicamente situadas. 

Pode-se mesmo afirmar que os campos são áreas concretas do mundo social e as suas 

relações são historicamente construídas” (Montagner & Montagner, 2011, p. 263). Note-se 

a construção referente à mudança de paradigma entre o turismo cultural e o turismo criativo, 

baseada na revisão de literatura, na tentativa de “enquadramento histórico” de um 

“subcampo” do turismo criativo efetuada no ponto 2.4 do capítulo anterior. Por outras 

palavras, esta é uma evolução de padrões de consumo ou conjunto de ações de uma “classe 

de turistas culturais” e a “colonização de um novo campo” segundo Everett, (2002) por parte 

de uma “classe de turistas criativos” em busca de distinção através do consumo turístico. 

“Esta colonização pode ocorrer sem que os agentes de um campo restrito se deem conta” 

(Everett, 2002, p. 61).  
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Com a primazia para o campo intelectual, a teoria geral dos campos de Bourdieu possibilita 

uma visão do mundo social onde a homologia dos campos permite verificar/dar conta de 

lutas pela legitimação e autonomia de determinado campo sobre outro.  

 

Ainda segundo Montagner & Montagner (2011): 

  

“A configuração teórica do conceito de campo remete à dinâmica da regularidade do 

social. Um campo traz em si mesmo as condições da sua própria reprodução. Isto 

inclui os meios de formação de novos integrantes (…) inclui instâncias de 

consagração, responsáveis pela regulação do que é legítimo e o que é desvalorizado, 

ou seja, os ritos de instituição balizados e consagrados pelas instituições e 

dispositivos do campo, como as premiações (…) inclui as estâncias e os modos de 

seleção dos novos integrantes ou postulantes (…) os sistemas e as regras de avaliação 

dos lugares disponíveis aos agentes”. (p. 261) 

 

De acordo com Bourdieu & Wacquant, (1992):  

 

“o fato dos campos serem lugares de luta e de mudanças intermináveis, torna os 

campos diferentes de sistemas pois estes postulam funções comuns, coesão interna e 

auto regulação. E o fato de que são relacionais torna a noção de campo diferente de 

representações realistas que nos conduzem a reduzir o efeito do ambiente ao efeito 

de uma ação direta ocorrida durante uma interação”. (citado por Everett, 2002, p. 60) 

 

A noção de campo permite ainda análises macro (Ahmad, 2013, 2017) e micro quando 

aplicadas a organizações (turísticas) que podem ser vistas como “subcampos” como sugerido 

por Drummond, 1998 (citado por Everett, 2002).  

 

Ao se procurar estabelecer um (sub) campo do turismo criativo e antecipando a visão que 

Bourdieu preferiria do mundo social apoiada no “estruturalismo construtivista” (Everett, 

2002; Michel, 2015) e referido como paradigma construtivista ou paradigma interpretativo 

das ciências sociais por Jennings, (2010, p. 40), a presente tese, procura evidenciar o campo 
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como um constructo temporário possuidor de múltiplas dimensões. Este aplicado ao turismo, 

na visão de Bourdieu e apoiado por Ahmad, (2013, 2017), permitiria percecionar um campo 

turístico já descrito no capítulo anterior como uma rede/configuração onde múltiplos agentes 

turísticos (organizações, empresas, agentes fornecedores, intermediários e turistas) em 

destinos coabitados, disputam posições e capitais disponíveis, uns com os outros.  

 

Como apontado atempadamente na revisão da literatura, vários autores apontam para a 

necessidade de atualizar o conceito de campo. Para tal, foi necessário percecionar o novo 

papel dos mediadores culturais (Carvalho et al., 2018), figuras e ações de instâncias de 

autoridade, a nova formação dos capitais simbólicos (Carvalho, 2014; Pöllmann, 2013; 

Setton, 2005), formas de combate dos dominados e atuações “conservadoras” dos 

dominantes, competências sociais, relações de poder, entre muitas outras caraterísticas dos 

campos.  

 

Uma nova conceção de campo acarreta um caráter mais dinâmico com implicações nas 

homologias entre campos como a mobilidade, regras organizativas, sistemas de rede, 

hierarquias horizontais, uma maior intervenção de entidades dominantes e dominadas, 

lugares e ações de sancionamento variadas e formas de organização várias, uma 

multiplicidade de capitais simbólicos marcantes e reputacionais percetíveis no mundo social. 

Segundo estes princípios orientadores, olhar para a produção e reprodução do campo do 

turismo é muito mais do que reconhecer a existência de um fenómeno social e tentar 

descrever as suas aparentes manifestações, qual exercício fenomenológico! 

 

No contexto do estabelecimento de um campo turístico na lógica de Bourdieu, uma 

abordagem científica dos estudos turísticos deverá analisar as três dimensões necessárias à 

sua compreensão.  

 

De acordo com  Réau, (2016): 

 

“instituições (departamentos, universidades, “journals”, associações profissionais, 

convenções entre outras), práticas (operações de pesquisa, formas de engajamento 
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entre outras) e o conhecimento que se aplica a diferentes leituras [paradigmas], uma 

análise da ciência deve articular diferentes dimensões (instituições, práticas, 

conteúdos, públicos)”.  (p. 6) 

 

A discussão evidenciada por autores como Réau (2016), leva-nos a um debate que ultrapassa 

os limites da presente tese. No entanto não podemos deixar de assinalar a sua relevância para 

a presente discussão. Discutir o estabelecimento de um campo do turismo é também discutir 

a sua condição epistemológica, ontológica e científica (ex: Tribe, 1997). Assim, tomar o 

campo do turismo como objeto de estudo através do viés de várias ciências (Tribe, 1997) ou 

estabelecer o turismo como ciência (Jafari, 2005) com o seu método, técnicas, definições, 

constructos, teorias próprias etc, constitui duas questões disciplinares do turismo: “Pode o 

turismo ser considerado uma ciência por si só sob diferentes nomes como turismologia, 

tourologia, etc? Ou pelo contrário o turismo é devedor de uma abordagem multidisciplinar 

representando por sua vez um subespaço entre várias disciplinas?” (Réau, 2016, p6).  

 

Por exemplo a segunda abordagem permitirá reconhecer o predomínio da economia como a 

maior e prevalente dimensão explicativa das mudanças e ocorrências dos fenómenos 

turísticos atuais. Esta posição ecoa as manifestações dos últimos anos e o destaque de temas 

emergentes como o desenvolvimento sustentável do setor e as preocupações ambientais, 

massificação, overtourism e segmentação do turismo e a autenticidade das experiências 

turísticas (Neves, Magalhães, & Lourenço, 2007; Poon, 1993), como questões de género, 

novas estratégias turísticas e mais importante, como dimensões sociais importantes do 

campo a ter em conta, que se revestem de especial interesse para o presente estudo, as 

dimensões sociais, humanas, culturais e psicológicas do fornecedor e consumidor turísticos.  

   

É necessário perceber os contributos feitos para o estabelecimento de um campo turístico 

com Ahmad, (2013) na discussão sobre a cientificação do turismo (Jafari, 2005) ou através 

da sua abordagem interdisciplinar. Segundo Tribe, (1997, p. 647) “Campos são formados ao 

se concentrarem  em um fenómeno particular como o turismo (…) eles chamam então uma 

série de disciplinas para investigar e explicar a sua área de interesse”. Segundo Panosso 

Netto, (2003), Tribe propõe o bem conhecido modelo de dois campos de estudo para o 
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turismo: TF1 -Estudo dos negócios turísticos e TF2 - Estudo dos não-negócios turísticos. O 

primeiro campo  de acordo com Tribe, (1997): 

 

“inclui o marketing turístico, leis turísticas e gestão do turismo. O segundo não 

apresenta um título óbvio, mas pode ser chamado de estudo dos não negócios 

turísticos. É mais atomizado e necessita que uma outra base faça a sua ligação com 

o turismo. Ele aborda áreas como impactos ambientais, perceções turísticas, 

capacidade de carga e impactos sociais”. (p. 649) 

 

No caso do estabelecimento de campos no turismo, Panosso Netto (2005) refere que a 

proposta de Tribe é demasiado rígida, “ele apresenta um modelo estritamente rígido para a 

abordagem do turismo, fazendo supor que a prática ocorre da maneira como ele a apresentou 

sem deixar espaço para a flexibilidade do fenómeno turístico” (Panosso Netto, 2005, pp. 87–

88). É necessária outra abordagem mais abrangente ao estudo do turismo. O mesmo autor 

refere em outro estudo que “na realidade, o turismo está imerso em inúmeras e 

incomensuráveis áreas do agir humano. Sua análise não pode ser sistémica, pois ela 

inviabiliza a possibilidade de se conhecer o ente do turismo” (Panosso Netto, 2003, p. 8).  

 

Como vimos, o estudo do turismo pode ser visto sob várias disciplinas (Jafari, 2005) ou 

campos (Tribe, 1997). O estabelecimento de um campo do turismo segundo o modelo 

Bourdieusiano (Bourdieu, 1985c, 1985a) conduz à necessidade de se determinar as razões 

que levam à sua produção e reprodução (Ahmad, 2012, 2013), evidenciando as práticas 

sociais ou regras do jogo turístico. Na aplicação do conceito de campo de Bourdieu ao 

turismo, Ahmad, (2017) elenca a forma como o sociólogo francês utilizou o conceito:  

 

“como empresa na obra “Estruturas sociais da Economia” (…) sendo o conceito 

alargado a “instituições educacionais” noutras obras (…) no entanto Emirbayer & 

Johnson, (2008) discutem a tríade teórica de Bourdieu no contexto das organizações 

generalizando o conceito de campo organizacional e organização como campo”. (p. 

48) 
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Desta forma, Ahmad, (2017) aplica o seu estudo a empresas de turismo analisando a sua 

dinâmica de luta de poderes e de dominação dentro e entre as mesmas, mas numa visão 

macro. Na mesma veia, Drummond, (1998) refere que:  

 

“uma organização é mais bem vista como um subcampo, ou incorporada num campo, 

encerrando um universo social com as suas próprias leis de funcionamento. A 

organização, como o campo, é um espaço onde o jogo toma lugar, é um campo de 

relações entre indivíduos que estão a competir por vantagens pessoais” (citado por 

Everett, 2002, p. 60). 

 

Por outro lado, Réau, (2016) estabelece uma abordagem ao campo do turismo usando 

igualmente o conceito de campo de Bourdieu, de configuração e redes de Norbert Elias. O 

mesmo conceito de configuração de Elias é abordado por outros autores que convergem na 

abordagem aqui referida. Por exemplo por Costa, (2017) refere que “não se trata de pensar 

em estruturas sociais estáticas, mas de considerá-las sempre em desenvolvimento a longo 

prazo, tampouco de considerar ações sociais como individuais, pois o indivíduo deve ser 

inscrito dentro de uma rede de relações” (Costa, 2017, p. 35) como Gonsalves, (2004) que 

postula que:  

 

“a compreensão da vida social, pela metáfora do jogo, acena também, para a 

incerteza e para a imprevisibilidade. Os indivíduos estão ligados entre si, e as 

relações que estabelecem com os outros são, necessariamente, relações de poder, 

cujo equilíbrio é instável”.  (p. 23) 

 

Aqui os conceitos de rede, sistemas de relações, relações de poder, jogo e o caráter relacional 

dos agentes, convivem bem com o conceito de campo de Bourdieu, conceptualizado 

precisamente como o lugar do jogo social ou onde agentes sociais dotados de capitais e de 

agências próprias, se movimentam dentro de um campo ou entre campos diferentes.  

 

De acordo com Dendasck & Lopes (2016): 

 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

184 

 

“Conceitos como o campo de Bourdieu e a configuração social, ou figuração social 

de Elias são semelhantes. Em Bourdieu se tem o campo como sendo um espaço de 

relações sociais e simbólicas de poder, como o campo religioso, científico, político, 

econômico, etc. a partir desse campo e da interação entre os campos se tem os habitus 

dos indivíduos aos quais compõem esses campos. Já na obra de Elias se tem presente 

a ideia de figuração social, onde as relações sociais que o indivíduo possui em sua 

família, no seu emprego, na sua escola, etc. influenciam no seu habitus”. (p. 6) 

 

Na sua abordagem à possibilidade de existir um campo do turismo, Réau, (2016) associa o 

conceito de configuração de Elias a redes de indivíduos que, pelo fator de dependência 

recíproca que partilham, são também resultado de um processo histórico individual e de 

grupo, visão correspondente à do autor francês. O conceito de campo permite “dar conta das 

lutas e lutas de poder que se desenrolam no campo”(Réau, 2016, p. 9). 

 

Procurámos assim estabelecer as bases para a conceptualização de um (sub)campo do 

turismo criativo. Assim, antes de podermos percecionar um campo do turismo e de um 

subcampo do turismo criativo, foi preciso traçar as evidências históricas da sua produção e 

mapear as suas manifestações. Deste modo, analisámos e caraterizámos o turismo cultural 

em relação aos seus principais temas, abordagens e autores (ponto 2.3). Este primeiro passo 

permitiu-nos desenvolver uma caraterização do turismo criativo (ponto 2.4 do capítulo 2) 

em relação às caraterísticas do consumo do turismo cultural.  

 

3.3 Revisão sistemática do conceito de campo no estudo do turismo  

Durante o desenvolvimento da presente tese foi necessário verificar como o conceito de 

campo de Bourdieu, (1985a), é aplicado ao estudo do turismo. Realizámos uma revisão 

sistemática consultando a base de dados SCOPUS, onde as palavra-chave “Tourism + Field 

+ Bourdieu” em inglês, foram pesquisadas assim como outras variáveis como “creative 

tourism”. A opção “And/Or” foi acionada de forma a aumentar as probabilidades de 

“captar” mais exemplos da sua aplicação. Segue-se a respetiva tabela resumo e resultados, 

seguida da sua análise e discussão no final do capítulo.  
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A tabela está organizada por autor/ano, journal/revista científica, palavras-chave, conceito 

de campo, abordagem conceptual, metodologia e técnicas de investigação utilizadas onde os 

resultados obtidos são evidenciados. A aplicação do conceito de campo de entre a “amostra” 

aqui considerada é representativa de uma leitura aturada de Bourdieu, por parte dos autores 

analisados (Earl, 2008; Everett & Jamal, 2004; Freytag, 2010; Ji, 2017; Kane, 2010; Kane 

& Zink, 2004; Ourahmoune, 2016; Réau, 2016; Sallaz, 2010; Stringfellow et al, 2013; 

Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015; Thorpe, 2012).  Devido ao caráter relacional dos termos de 

Bourdieu e apesar da vantagem principal da escolha da técnica de revisão sistemática 

(Carvalho, 2014, 2020b) de procurar “relações” e “padrões” entre a contagem de palavras 

introduzidas na SCOPUS, foram considerados artigos que os mencionassem, embora 

referindo o conceito de campo ligado ao turismo, alguns autores tenham optado por dar 

ênfase a outros conceitos bourdeusianos como: distinção no consumo turístico (Freytag, 

2010; Kane, 2010), representação política e lutas nominais entre trabalhadores e a gerência 

de uma empresa turística (Sallaz, 2010), transformação de identidades e narrativas turísticas 

(Ourahmoune, 2016; Stringfellow et al, 2013), relações de poder entre stakeholders do 

turismo (Everett & Jamal, 2004; Ji, 2017; Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015) e questões de 

género no empreendedorismo do turismo (Thorpe, 2012).  

 

Os artigos escolhidos datam desde 2004 até 2017 sendo vários os journals que surgiram nesta 

pesquisa sistemática. Incluem o Tourism Management, European Journal of tourism 

research, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality, International Journal of 

Cultural Studies, Journal of Sport & Tourism, Leisure, Journal of Business Research, Journal 

of Management Inquiry, Mobilities, Work and Occupations, Studies Geo Journal e o Social 

Geography. A extensão das disciplinas afetas aos Journals é condicente com a abrangência 

da aplicação dos estudos de Bourdieu sendo esta apontada por vários autores. As palavras-

chave corroboram esta posição, destacamos as mais importantes: Bourdieu (6x), Campo, 

Campo cultural, Campo de nome do lugar turístico, Campo dos restaurantes, Habitus, 

Capital cultural (2x), Gosto, Gosto culinário, Distinção, Legitimação, Turismo (5x), Cultura, 

Estilo de vida, Identidade, Narrativas, Qualidade, Serviços, Trabalho, Mobilidades, entre 

outras. Esta constatação permite perceber melhor as direções tomadas pelas várias 

investigações aqui destacadas.   
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Tabela 26 - Revisão sistemática do conceito de campo aplicado ao estudo do turismo 

Título 
Autor, 

Ano 
Publicação 

Palavras-

chave/principais 

teorias 

Metodologia e resultados 

Is there a Field 

of Tourism 

Studies? 

(Réau, 

2016) 

European Journal 

of tourism 

research 14, pp5-

15 

Epistemologia do 

turismo 

Sociologia da 

ciência 

Pesquisa 

conceptual e 

metodológica 

 

-Ligação conceptual entre a teoria do campo de Bourdieu e o conceito de 

configuração de Norbert Elias.  

-O autor refere ainda que a “aplicação estatística do conceito de campo 

funciona utilizando a análise de correspondência múltipla” (Le Roux & 

Rouanet, 2010 citado por Réau, 2016, pp.11-12) e entrevistas sobre 

trajetórias de vida.   

-De forma a implementar o conceito de campo, é uma questão de mobilizar 

a MCA e análises de redes (Denord, 2005; Faust, 2005; Le Roux & Rouanet, 

2010; Kolaczyk, 2009) citados por (Réau, 2016, p.12).  

Narrativity, 

temporality, 

and consumer-

identity 

transformation 

Ourahmo

une,2016) 

Journal of 

Business research, 

pp255-263 

Transformação de 

identidade 

Teoria da 

narrativa de 

identidade, 

Temporalidade 

Capital cultural 

Turismo 

-Pesquisa etnográfica (40 visitas entre 1 a 3 semanas de 2003 a 2014).  

-Entrevistas a 46 turistas (11 estadas entre 2007 a 2014, identificando o 

autor, 16 visitantes repetentes até 8 visitas insitu) tornando-se nos 

entrevistados chave. 

-Entrevistas não estruturadas que se parecem com conversas (Thompson, 

1997) com perguntas abertas (Riesmann, 1993).  

-Foi ainda utilizada a análise de narrativas como ferramenta analítica de 

forma a produzir histórias tipo estudos de caso (Ahuvia, 2005; 

Polkinghorne, 1988) de forma a compreender as interligações de ações, 

eventos e acontecimentos, e a sua ligação de maneira a identificar projetos e 

significados (Thompson, 1997). 
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Conceptualizin

g taste: Food, 

culture and 

celebrities 

Stringfell

ow, et al 

(2013). 

Tourism 

Management, 

pp77-85 

Bourdieu, Gosto 

culinário, Chefes 

de Elite, 

Legitimação, 

Habitus e 

formação do gosto 

-O artigo é conceptual e assenta numa transposição do modelo 

Bourdieusiano para o campo da elite culinária e do turismo. A metodologia 

utilizada parece ser a vaticinada por Bourdieu onde os agentes e as suas 

posições relativas ao campo são evidenciadas assim como a descrição dos 

seus habitus e trajetórias de vida vis a vis o campo de poder relativo a esse 

campo. 

-Não existem atualizações ao conceito de campo.  

-A teoria de Bourdieu ilumina os processos de popularização e legitimação; 

no entanto, a forma como o habitus de agentes dominantes transita como 

resultado da popularização é a contribuição deste paper, e indica o papel 

subversivo que mudanças podem ter a longo prazo a nível das configurações 

de capital do campo (Stringfellow et al., 2013).    

-Em resumo retiramos que, segundo os autores, as celebridades gastam pouco 

tempo a desenvolver o seu capital cultural, promovendo um estilo de vida 

cosmopolita de consumo rápido levando a uma maior popularização do 

campo de produção generalizada da alta cozinha. 

-Quando aplicado ao turismo, a gestão de destinos deverá acautelar a 

celebrização da elite cultural de forma a acautelar uma imagem demasiado 

estreita ou fechada em relação à procura.  

Adventure as a 

Cultural 

Foundation: 

Sport and 

Tourism in 

New Zealand 

Kane, 

(2010). 

Journal of Sport & 

Tourism, pp27-44 

Bourdieu, All 

blacks, Hillarey, 

Bungy Jumping, 

Taste-makers 

-Neste paper conceptual o autor analisa” a distinção, a representação 

social presente nos media, textos autobiográficos” (…) dos “All Blacks”, 

Sir Edmund Hillary e A.J. Hackett bungy jumping” como representações 

culturais icónicas neozelandesas.  

-A descrição dos “intervenientes” é feita segundo uma trajetória de vida de 

forma a relacionar formação, caraterísticas do habitus entre outros. Esta 

técnica assemelha-se à de Ourahmoune, (2016) 
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City-renaming 

and its effects 

in China 

Ji, (2017) 
GeoJournal, pp1-

17 

City-renaming, 

effects, Tourism 

placename field 

(TPF), 

Stakeholders, 

China 

-Análise de discurso, fazendo uma espécie de retrato histórico-social 

(padrão temporal) das respostas de stakeholders do turismo urbano o autor 

utiliza a “observação de campo e interpretação de textos online”(…) 

“material de arquivo, (300) entrevistas semiestruturadas e investigação de 

campo abrangente, (13 entrevistas aprofundadas) com comerciantes, 

especialistas em toponímia, residentes locais assim como membros oficiais 

do governo no ativo e reformados” (Ji, 2017).  

-O autor conclui que atos de renomeação ou destination branding podem 

desviar ou irritar turistas, alienar mentalmente os locais das suas terras ou 

pode causar tensões devido às suas contestações acerca da “marca turística” 

do destino.  

Déjà-vu: 

tourist 

practices of 

repeat visitors 

in the city of 

Paris 

(Freytag, 

2010) 

Social Geography, 

5, pp49-58 
Não incluido 

-A preparação do trabalho de campo foi preparada através da leitura crítica e 

análise de mais de 30 guias contemporâneos e históricos em inglês, francês e 

alemão publicadas por várias editoras e consulta online do site turístico local. 

-Observação participante (vários city tours durante 6 meses), entrevistas 

por questionário a turistas (201) de 35 países com cerca de 80 participantes, 

entrevistas a 10 especialistas do turismo (direção local de turismo, câmara 

municipal, operadores turísticos e outros prestadores de serviços), durando 

cerca de 30 a 45m, gravadas digitalmente, transcritas e analisadas com o 

software MAXQDA.  

Multistakehold

er 

Collaboration 

as symbolic 

Marketplace 

and pedagogic 

practice 

(Everett 

& Jamal, 

2004) 

Journal of 

Management 

Inquiry 

Collaboration, 

stakeholder, 

power, national 

parks, 

environment, 

Bourdieu 

-Entrevistas aprofundadas, análise do conteúdo transcrito e dados 

recolhidos das entrevistas em relação à informação presente em relatórios 

formais e notícias nos media. 

-Análise e triangulação com o objetivo de encontrar em seções do texto as 

ideias e conceitos de Bourdieu (Everett & Jamal, 2004).  

-Avaliando o campo colaborativo do Banff National Park, os autores numa 

primeira fase utilizaram documentos (informação generalizada e relatos 
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históricos e relatórios oficiais) e entrevistas de 1 a 2 horas com “discussões 

abertas” a colaboradores e peritos do campo dos parques nacionais 

canadianos).  

-“Com o foco em determinar apenas factos, podemos dizer pouco acerca do 

significado que os agentes atribuem aos ambientes materiais e simbólicos. 

Para tal, foi necessário fazer a leitura da fenomenologia social do campo” 

(Everett & Jamal, 2004). 

-Seguindo a prática relacional de Bourdieu, no estabelecimento do campo em 

análise, os autores focaram-se “não apenas nos factos mas também nos 

“sentimentos” dos participantes em contexto colaborativo” (Everett & 

Jamal, 2004). 

-O estabelecimento da posição ontológica dos autores, a leitura mista (…) 

“ajudou a responder a questões sobre as categorias que os agentes sociais 

utilizam na construção do mundo social, de onde originam e como estas 

categorias conduzem os autores sociais a produzir uma realidade social 

particular”(Everett & Jamal, 2004).  

Package 

adventure 

tours: Markers 

in serious 

leisure careers 

Kane & 

Zink 

(2004) 

Leisure Studies, 

23:4, 329-345 
N/c 

- As observações participantes incluíram reparar em expressões, ações, 

inações e comentários e gravações de notas); 

-Conversas [informais]; 

-Entrevistas individuais estruturadas (Maykut & Morehouse, 1994, p.79, 

83) a 9 turistas num package tour de kayaking na Nova Zelândia. 

-Questões abertas e omitidas as questões diretas sobre lazer sério; 

-Questões realizadas pelos entrevistados onde o conhecimento é construído 

em colaboração (Holstein & Gubrium, 1997); 

-As questões procuraram identificar as opiniões dos participantes sobre 

aventura ou turismo de aventura, focando-se em experiências passadas que 

pudessem influenciar os seus entendimentos [atuais]. 
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-Análise pós-tour envolveu leituras repetidas e comparação das entrevistas 

dos participantes (…) através deste processo temas de entendimento e 

constructos abstractos foram identificados (Ryan & Bernard, 2000).  

-Observações de “participação“ que indica o meu papel como investigador, 

negociado com os participantes. (A posição do autor é objetiva e identificada, 

impactando o objeto de estudo) “tinha conhecimento local e competências de 

guia turístico, participando muitas vezes como turista (…) anteriormente fui 

um instrutor de kayak remunerado” (Kane & Zink, 2004, p. 333). O conceito 

de campo foi operacionalizado de forma a analisar as “formas de pensar dos 

praticantes deste tipo de desporto, a sua unicidade e ethos1, delineando o 

capital” ( Kane & Zink, 2004, p. 332) como experiências ou histórias que 

merecem ser contadas agindo como capital simbólico. 

-“Neste estudo, o lazer sério é apresentado como um "campo" concorrente 

para as "formas de pensar" de aventura e turismo dominantes sobre uma 

experiência complexa de um tour de aventura” (Kane & Zink, 2004, p. 333). 

-Como conclusões os autores destacam que os participantes (…) através do 

contexto do tour, apresentam-se através da linguagem, interação e 

performance como “apenas um grupo de kayakers” (…) exibiram o 

“campo” – (modos de pensamento) e “habitus” (feel for the game) distintivo 

do que do mundo social de kayaking. Durante a duração do tour os 

participantes não foram contabilistas etc (…) mas kayakers com um habitus 

que produziu práticas orientadas ao seu mundo social de lazer sério” (Kane 

& Zink, 2004, p. 342). 

                                                 
1 Para Pierre Bourdieu, o ethos é o conjunto de princípios interiorizados que guiam a conduta do indivíduo de forma inconsciente e que permite a adesão aos valores 

partilhados por determinado grupo social (Baptista, 2012, p. 19). 
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A negociação desta experiência deste pacote de turismo de aventura foi a 

negociação de “campos” e de “modos de pensar” (Kane & Zink, 2004) 

Transnational 

Mobilties in 

Snowboarding 

Culture: 

Travel, 

Tourism and 

Lifestyle 

Migration 

Thorpe, 

2012 

Mobilities, vol7, 

nº2, pp317-345 

Youth Culture, 

action sport, 

travel, listyle 

migration, 

snowboarding 

-Observações etnograficas com 54 participantes em 7 países em vários 

contextos do campo do snowboarding. 

-Recolha de fontes culturais como revistas, filmes e websites (guias, histórias 

sobre snowboarding, websites e filmes de forma a contextualizar-me com os 

locais onde ainda não tinha estado).  

-Entrevistas follow up (online) de forma a complementar os dados 

recolhidos; 

-Entrevistas a participantes e especialistas do campo do snowboarding para 

que estes reflitam sobre as suas crenças acerca de vários aspectos da cultura 

do snowboarding encorajando-os a expressar as suas atitudes, ideias, 

perceções e memórias em diferentes aspetos das memórias locais, nacionais 

e internacionais”  p. 322. 

A autora enquadra-se na amostra definida pois já tinha praticado 

“snowboarding cerca de 600 horas em 30 montanhas entre 1999 e 2004” 

(…) assim como desempenhando vários papéis na cultura do snowboarding 

e indústria” como instrutora por exemplo (Thorpe, 2012). 

Como limitação do método etnográfico a autora menciona Amit, (2000) 

quando esta refere que “a fusão de papéis profissionais e pessoais no estudo 

de campo etnográfico” pode resultur “numa experiência qualitativa 

desastrada”. 

Urban tourism 

and spatial 

segmentation in 

the field of 

restaurants: 

Terhorst 

& Erkus-

Osturk, 

2015 

International 

Journal of 

Culture, Tourism 

and Hospitality 

The Netherlands, 

Bourdieu,Urban 

Tourism, Quality 

uncertainty, 

Restaurants field, 

Entrevistas cara a cara a turistas estrangeiros e restaurantes no verão de 2013 

em Amesterdão. Os turistas entrevistados (50) estavam na fila para ver o 

Museu Van Gogh. Do lado dos restaurantes (Start-ups ou trespasses), estes 

foram selecionados de acordo com: primeiro 10% de nove maiores 

restaurantes étnicos, em segundo lugar de acordo com a sua distribuição 
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the case of 

Amsterdam 

research pp 85-

102 

Segmentation of 

restaurantes, 

Spatial 

segmentation 

espacial (centro histórico, lados sul e bairros limítrofes) e em terceiro lugar a 

análise dos seus websites de forma a ficar com uma impressão sobre a 

qualidade de restaurantes de maior e menor qualidade.  

-As entrevistas a restaurantes e turistas foram realizadas com questões 

abertas e semiestruturadas. Para restaurantes baseados na estrutura da 

empresa, tipo de cozinha, estilo de cozinhar, background do dono e chef, 

escolha da localização, estratégia de diversificação e comportamento da rede.  

-Para os turistas baseado na sua educação, comportamento alimentar, 

comportamento na escolha do restaurante. Tabelas simples de tabulação 

cruzada com compartilhamentos, medidas do índice Herfindahl e análise do 

qui-quadrado foram utilizadas no estudo de caso e para identificar a 

segmentação no campo dos restaurantes de Amsterdão (Terhorst & Erkuş-

Öztürk, 2015).  

Literary 

tourism 

Constructions 

of value, 

celebrity and 

distinction 

Earl, 

(2008) 

International 

journal of Cultural 

Studies, pp401-

417 

Authorship, 

Bourdieu, 

Cultural capital, 

cultural disticion, 

cultural fields, 

heritage, myth and 

tourism 

-Entrevistas semi estruturadas a turistas.   

(Observação participante) (Earl, 2008) pois o autor fez parte do grupo que 

procurou analisar desempenhando o papel de turista e de guia. “Em vez de 

experienciar “ uma alienação potencial e isolamento de ficar à beira da 

cultura” (Coffey, 1995, p.5), fui integrado nesta cultura de gosto particular 

ao ser usado como forma de distinção pela comunidade (Earl, 2008). 

-Reflexividade do investigador “análise do meu relacionamento com o grupo 

permitiu-nos ver como as relações de poder entre o investigador e o objeto 

pesquisado foram construídos (Scoufield and Coffey, 2006, p29 citado por 

(Earl, 2008).  Questões foram efetuadas sobre o background dos turistas e 

razões para vir de férias.   
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Service Labor 

and Symbolic 

Power: On 

putting 

Bourdieu to 

work 

(Sallaz, 

2010) 

Work and 

Occupations, pp 

295-319 

Service Work, 

Bourdieu, Labor, 

South Africa 

-Investigação etnográfica baseada em entrevistas a trabalhadores de várias 

categorias num resort de lazer. O autor refere-se a apenas alguns conceitos 

de Bourdieu e não a todo o aparelho relacional de conceitos já aqui 

amplamente referidos.  

-A metodologia utilizada pelo autor é baseada numa revisão da literatura dos 

trabalhos de Bourdieu publicados na língua inglesa. Desta constatação o autor 

refuta a própria noção de “trabalho de serviços” quando se parte do 

pressuposto que este é um conceito autoevidente e que pode ser definido a 

priori pelo investigador. Como existem outros conceitos que se podem 

mesclar com o conceito anterior, (definições de trabalho emocional e trabalho 

interativo) são as mencionadas, Sallz refere Bourdieu ao afirmar que “por 

vezes lutas de definição de forma a estabelecer as fronteiras entre trabalho 

formal e outras formas de trabalho. A tarefa do sociólogo é então “objetificar 

a objetificação”: pegar nos dados históricos por detrás de qualquer sistema 

de classificações Bourdieu, 1984, p.7 citado por (Sallaz, 2010). 

-Três suposições são feitas em relação à prestação de serviços 1º o conceito 

autoevidente de trabalho de serviços/prestação de serviços, 2º serviço irá 

representar um esforço extra ao trabalhador de forma a controlar o seu lado 

emocial aquando da prestação do serviço e 3 a suposição de que os decisores 

dentro da empresa, quando planeam as rotinas de trabalho em relação ao 

serviço operam em linha com a lógica económica básica de diferenciação de 

produto” (Sallaz, 2010).  

Fonte: Elaboração própria a partir de (Earl, 2008; Everett & Jamal, 2004; Freytag, 2010; Ji, 2017; Kane, 2010; Kane & Zink, 2004; Ourahmoune, 2016; 

Réau, 2016; Sallaz, 2010; Stringfellow et al, 2013; Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015; Thorpe, 2012). 
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3.4 Abordagens conceptuais dos autores e sua aplicação 

 

Dos autores analisados, destaca-se uma prevalência para a aplicação de abordagens 

qualitativas ao fenómeno turístico com especial ênfase conceptual, onde o conceito de campo 

de Bourdieu se mescla com o conceito de figuração de Elias (Réau, 2016), com a teoria das 

redes (Powell, Provan & Smith-Doerr, 1996 citado por Everett & Jamal, 2004), com o 

conceito de lazer sério de Stebbins (Kane & Zink, 2004) e substituindo num caso o conceito 

de mercado da restauração (Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015). Estes autores fazem ainda uso 

da geografia de forma a definir “a construção social de qualidade” e a estabelecer no espaço 

os vários restaurantes analisados. O Campo de Bourdieu ganha especial interesse na 

discussão da Epistemologia do turismo e sociologia em Réau, (2016). O autor utiliza o 

conceito de forma a analisar a produção do campo científico de turismo e a respetiva leitura 

de desigualdades.  

 

Verifica-se igualmente a nível conceptual, uma quase ausência de atualização do conceito 

de campo, facto constatado no desenrolar da presente investigação. Com a exceção do autor 

Ji, (2017, p. 3) que, ao analisar o branding de destinos, inseridos na luta por direitos de 

toponímia de cidades chinesas, estabelece o:  

 

“campo do nome do lugar turístico” (tourism placename field TPF) definindo-o como 

“uma rede social de relações de poder, onde os stakeholders disputam ou negociam 

com vários tipos de capital de nomes de lugares turísticos, dependendo do seu habitus 

e condição do seu capital, na manutenção ou modificação da quantidade, proporção, 

designação de agentes e utilização de agentes, implicações e níveis regionais de 

topónimos” (Ji, 2017, p. 3).  

 

Quanto a outras aplicações de campo, habitus, capital e da praxiologia de Bourdieu (Everett, 

2002) são realizadas quase por todos os autores ainda que de forma parcial, uma questão 

levantada por Ahmad, (2013). A maior parte dos autores parece dar maior importância ao 

conceito de campo sobre outros conceitos, na construção, exploração e análise dos seus 

objetos de estudo. Destacamos Kane, (2010) onde a noção de campo é utilizada de forma a 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

195 

 

caraterizar o campo do turismo Neo Zelandês, onde evidência as três posições dominantes 

de três figuras icónicas, enquanto “intermediários culturais” ou taste makers do turismo 

desportivo e da cultura” Kane, (2010, p. 40) e a distinção exibida por eles. Esta utilização é 

similar ao estudo de Kane & Zink, (2004) onde vários participantes de Kayak são vistos 

como profissionais de elite ou “elite hero kayakers” levando os autores a mencionar 

igualmente o conceito de capital e habitus dos praticantes e Stringfellow, et al, (2013) ao 

identificar as celebridades do mundo culinário. Thorpe, (2012)  usa os conceitos de campo, 

habitus de classe e de capital, descrevendo o campo do snowboard; Ji, (2017) emprega o 

conceito de campo de maneira a analisar as estratégias de marketing de dois destinos 

chineses (branding) assim como o conceito de capital simbólico e Ourahmoune, (2016) trata 

o campo do turismo como mercado, onde emprega o conceito de habitus na constatação de 

transformação de identidades dos turistas.  

 

Por outro lado, alguns autores recorrem a Bourdieu de forma mais aprofundada pois utilizam 

vários conceitos em ligação com o de campo. De assinalar a tentativa de Stringfellow, et al, 

(2013) ao transpor o modelo Bourdieusiano para o campo da elite culinária e do turismo, 

fazendo uso dos conceitos de campo, habitus, capital cultural, gosto e homologia de campos. 

Os autores (Stringfellow et al (2013) chegam a referir que o seu modelo: 

 

“pode ser aplicado a qualquer contexto cultural dentro da indústria do turismo de 

forma a ilustrar os impactes dos processos de competição do gosto, incluindo 

museus, património cultural, turismo culinário e posicionamento do destino. 

Exploramos as mudanças nas disposições e narrativas de mudanças sociais em 

contextos culturais, extendendo a teorização do habitus de Bourdieu e apreciando o 

papel das dinâmicas de campo”.  

 (p. 77).  

 

Everett & Jamal, (2004, p57) mencionam “capital, campo, habitus, misrecognition 

[desconhecimento], doxa e violência simbólica” na análise de um conflito ambiental no 

Parque Natural Banff no Canadá; Terhorst & Erkuş-Öztürk, (2015) analisam o campo dos 

restaurantes em Amesterdão, referindo-se a campo, habitus, capital, capital económico, 
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cultural, social e simbólico e [desconhecimento] “misrecognition”; Earl, (2008) como já 

referido, configura uma das tentativas mais esforçadas de utilização das ferramentas de 

pensamento de Bourdieu na opinião de Ahmad, (2013). O autor refere-se ao campo sem o 

definir explicitamente, mas utiliza os conceitos de capital cultural (arturiano), capital 

simbólico, legitimação, gosto e reflexividade. A abordagem deste autor é reflexiva 

aproximando-se da leitura de Bourdieu em relação ao posicionamento do sociólogo em 

relação ao objeto de estudo e pesquisa científica. A sua aplicação prende-se com a análise 

de um grupo de turistas em vista a locais de importância histórica ligados à lenda do Rei 

Artur (ex. Tintagel no Reino Unido) e ao turismo literário.   

 

3.5 Métodos e técnicas de investigação utilizadas  

Salientamos que todos os autores procuram tratar o seu objeto de estudo utilizando as 

ferramentas de pensamento de Pierre Bourdieu. Uns conseguem-no fazer com maior 

precisão, outros com menor. A definição de campo é estabelecida de forma conceptual 

(Réau, 2016; Stringfellow et al., 2013) sendo por vezes percecionada e descrita nas suas 

múltiplas dimensões (habitus dos agentes e capital disponível num determinado campo) 

através da análise das trajetórias de vida dos agentes e descrição do “funcionamento” do 

campo investigado, informação obtida maioritariamente através de métodos e técnicas de 

investigação qualitativa. Os autores estabelecem o campo seguindo a receita de Bourdieu, 

evidenciada no ponto 1.3.2 no primeiro capítulo. 

 

É importante referir que a totalidade dos autores está consciente de no método 

Bourdieusiano, existir a necessidade de traçar o percurso histórico dos agentes sociais, das 

empresas ou entidades ligadas à exploração turística ou dos destinos turísticos. Podemos 

referir inclusive que parece existir um consenso na colocação de questões sobre o 

background histórico-social dos intervenientes do mundo social do turismo (facto presente 

na elaboração das entrevistas), assim como a sua formação académica, trajetórias de vida e 

detenção de capitais em um determinado campo (Kane & Zink, 2004; Kane, 2010; 

Ourahmoune, 2016; Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015; Earl, 2008). Destacamos igualmente o 

papel reflexivo dos autores, questão fundamental em Bourdieu.  
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É importante pois em alguns estudos, os autores participam nas atividades turísticas que 

estão a investigar ajudando a dar forma ao objeto de estudo (Earl, 2008; Kane & Zink, 2004; 

Thorpe, 2012). Em alguns destes casos o investigador evidencia o seu papel enquanto antigo 

guia turístico, instrutor e praticante de Kayak (Kane & Zink, 2004), em outro, a autora 

mostrou ter desempenhado várias funções no setor do turismo e de instrutora e praticante de 

snowboard (Thorpe, 2012) e guia turístico no caso de Earl, (2008). Através de observação 

participante, o papel do investigador é negociado com os participantes e a sua posição é 

debatida e incluída na discussão dos dados assim como na interpretação e descrição do 

campo turístico.    

   

Quase todos os autores recorrem a métodos e técnicas de investigação qualitativas 

destacando-se as investigações etnográficas com entrevistas a turistas e a detentores de 

negócios turísticos em vários casos (Earl, 2008; Everett & Jamal, 2004; Freytag, 2010; Ji, 

2017; Kane & Zink, 2004; Ourahmoune, 2016; Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015; Thorpe, 

2012). A riqueza do corpo teórico de Bourdieu é evidenciada pela abundância de técnicas 

qualitativas destacadas pelos autores. Apesar de identificarmos uma clara aposta em 

entrevistas, vários autores desenvolvem esforços no sentido de abarcar as múltiplas 

dimensões do fenómeno turístico na relação entre habitus, campo e capital.  

 

É dada ênfase à pesquisa etnográfica, a entrevistas não estruturadas, semi-estruturadas e 

análises de discursos, narrativas e percursos de vida (Everett & Jamal, 2004; Ji, 2017; 

Ourahmoune, 2016; Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015; Thorpe, 2012), trajetórias de vida e 

formação académica (Kane, 2010) e análise de fontes primárias como textos autobiográficos, 

media, websites, revistas e filmes (Everett & Jamal, 2004; Freytag, 2010; Ji, 2017; Thorpe, 

2012) utilizados de forma a melhor contextualizar o campo em análise. As entrevistas 

realizadas a turistas, são efetuadas de forma a descrever o seu habitus e são consultadas 

páginas online das empresas turísticas de maneira a melhor obter uma perceção das suas 

estruturas e ofertas, assim como a consulta de guias e outro material informativo sobre o 

destino (Freytag, 2010; Thorpe, 2012).  
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Alguns autores entrevistam figuras chave do campo em questão de maneira a percecionar o 

capital detido e exibido (Ji, 2017; Kane, 2010; Ourahmoune, 2016; Thorpe, 2012). Muitas 

vezes os autores utilizam a observação participante de maneira a melhor percecionar o 

ambiente vivido ou experienciado pelos participantes ou entrevistados (Earl, 2008; Freytag, 

2010; Kane & Zink, 2004).  

 

Apesar de Bourdieu ter priviligiado a “aplicação estatística do conceito de campo [esta] 

funciona utilizando a análise de correspondência múltipla” Le Roux & Rouanet, (2010) 

citado por Réau, (2016, pp11-12), a maioria dos autores selecionados emprega entrevistas 

não estruturadas e semiestruturadas, utilizando questões abertas (Ourahmoune, 2016); (Kane 

& Zink, 2004); (Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015) e entrevistas por questionário (Freytag, 

2010).  

 

Provavelmente os autores que melhor explicam a questão subjetiva e objetiva da noção de 

campo são Everett & Jamal, (2004). Os autores fazem uma leitura mista da praxeologia de 

Bourdieu ao referirem “na praxeologia, o investigador primeiro examina o campo 

objetivamente considerando a distribuição dos recursos materiais, relação dos 

determinantes, e as formas de capital do campo. O foco aqui é nos factos que podem ser 

observados, mensurados e mapeados” (Bourdieu & Wacquant, 1992 citados por Everett & 

Jamal, 2004, p. 59).  

 

A fase subjetivista implica concluir o que não pode ser facilmente mensurado, 

nomeadamente “os templates das atividades práticas, conhecimento mundano, significado 

subjetivo e competências práticas” (Bourdieu & Wacquant, 1992, p7-9 citado por Everett & 

Jamal, 2004, p. 59). Esta técnica foi realizada de forma a compensar a tendência objetivista 

de “destruir parte da realidade que afirma entender” (Bourdieu & Wacquant, 1992, p8), 

“tendência enraizada no facto do analista ver como prática apenas a execução do seu modelo 

preconcebido” (Everett & Jamal, 2004, p. 59). 

 

Em suma, poderemos destacar como primeira síntese da revisão sistemática efetuada no 

presente capítulo, a forma como a noção de subcampo é percecionada, na medida em que os 
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autores identificam e analisam vários (subcampos) do turismo como: turismo desportivo 

(kayakers, snowboarding), turismo literário e turismo culinário, entre outros. Esta visão do 

mundo social e da fenomenologia turística ecoa a posição evidenciada por Thompson, (2008) 

quando refere que, em Bourdieu, o mundo social pode ser dividido em subcampos (arte em 

literatura, pintura, fotografia entre outros). Como já aqui foi mencionado no subponto 1.3.2, 

Bourdieu sustentou que todos os subcampos do campo cultural eram dominados pelo campo 

económico (Bourdieu, 1994 citado por Thompson, 2008). E como referido por Montagner 

& Montagner, (2011) um campo traz em si mesmo as condições da sua própria reprodução.  

 

Na contextualização da noção de subcampo, o surgimento deste é condição da reprodução 

de campo do qual emana, condição essa que existe até ao subcampo se tornar autónomo ou 

“num campo em si mesmo” (Montagner & Montagner, 2011). Os campos pode ser vistos 

em termos de produção restrita (…) ou produção generalizada (Bourdieu, 1985a). Everett, 

(2002) relembra-nos que a movimentação de agentes entre campos (colonização) poderá 

acontecer sem que os restantes agentes o testemunhem em detrimento da manutenção da sua 

posição e capitais adquiridos.  

 

Como destava Everett (2002): 

 

“Quando a colonização significativa ocorre, o campo restrito pode ser visto como 

heterónomo (ex. falta de autonomia). Em campos como estes vemos, 

tradicionalmente, o sucesso ser medido por índices não específicos do campo (…) 

onde a colonização significativa não ocorreu, o campo restrito é autonomo. Em 

campos como estes, o sucesso é medido de acordo com os critérios de legitimação 

específica daquele campo”. (p. 61).  

 

Relembrando a “migração” dos historiadores de arte para o “campo” do turismo cultural 

(Richards, 2003a) e de acordo com a revisão de literatura do turismo criativo, os turistas 

criativos (cansados da repetição de experiências culturais e uma vontade de aplicação e 

desenvolvimento de conhecimento prático) parecem desenvolver novos comportamentos de 

consumo ao assumirem o consumo criativo do turismo como uma oportunidade de buscar a 
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autenticidade, o desenvolvimento pessoal e do seu capital cultural (Richards & Wilson, 

2006). A mudança do turismo criativo em relação ao turismo cultural é possível devido às 

mudanças no consumo (UNWTO, 2018), novos estilos de vida, a ubiquidade da internet, a 

criatividade entre outras, que segundo o próprio Bourdieu pode originar mudanças num 

campo.  

 

Bourdieu “refere as formas em que campos dominantes podem determinar mudanças e como 

mudanças materiais como o desenvolvimento de novas tecnologias ou novas formas de 

demografias podem forçar mudanças num campo” (Thompson, 2008, p. 79). Ainda para 

mais parece haver consenso entre os autores de que o turismo criativo emergiu do turismo 

cultural o que pode significar um subsegmento, extenção, reação ou um resultado do próprio 

turismo cultural (Richards, 2011; Richards et al., 2019). 

 

Segundo síntese da revisão sistemática, apontamos a escolha por parte dos autores de 

métodos e técnicas qualitativas de investigação como as entrevistas estruturadas, semi-

estruturadas, não estruturadas, observação participante e não participante, análise de 

discursos dos agentes entrevistados e da análise de conteúdo (sites de empresas, folhetos 

turísticos etc), a predominância da escolha de estudo de caso entre outras. Podemos assim 

concluir que apesar do gosto de Pierre Bourdieu pela análise macro do mundo social onde é 

priveligiada a análise de correspondência múltipla (Réau, 2016; Robbins, 2000b; Robson & 

Sanders, 2009; Thompson, 2008), quando aplicado ao estudo do turismo, os autores 

analisados previligiam a utilização de métodos e técnicas de investigação qualitativas com 

especial tendência para a escolha de entrevistas semi-estruturadas. A análise levada a cabo 

neste capítulo permite-nos justificar desta forma a escolha de entrevistas semi-estruturadas 

na análise do subcampo do turismo criativo no contexto da presente tese. A possibilidade de 

entrevistar ambos os lados da oferta e da procura, encontra-se assim justificada por vários 

autores terem enveredado por esta abordagem, validando a opção epistemológica. 

 

 3.6 Conclusão 

O presente capítulo teve o objetivo de estabelecer o conceito de (sub) campo do turismo 

criativo em relação ao campo do turismo e em especial do turismo cultural. A revisão da 

literatura desenvolvida até ao momento permitiu não apenas ligar o turismo criativo como 
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um micro-segmento desenvolvido a partir do turismo cultural, como também elencar as 

razões para a sua reprodução. Não apenas a reprodução do turismo criativo surge em relação 

direta com a práxis do turismo cultural, como a sua reprodução de elementos tácitos levou 

ao estabelecimento de novas formas de consumir o destino alavancado por conceções de 

cultura mais abrangentes, o uso criativo do capital dos lugares e dos agentes envolvidos no 

processo, o desenvolvimento de novos modelos de organização e de negócios, os novos 

papéis dos mediadores culturais, a estruturação de redes virtuais com perpetuações físicas e 

duradouras, novos relacionamentos desintermediados, a cocriação de experiências entre 

outros.  

 

A revisão sistemática aqui aprofundada e detalhada, permitiu não apenas verificar como o 

conceito de Bourdieu tem sido aplicado na investigação do turismo, mas igualmente 

verificar, no conteúdo e na forma, de que maneira o aparelho Bourdieusiano se aplica ao 

estudo do turismo, as metodologias e técnicas utilizadas na produção de novo conhecimento 

científico do turismo. Como vimos destacam-se o método e técnicas qualitativas, facto que 

contribuiu muito para a elaboração e desenho da metodologia de investigação. O próximo 

capítulo reúne as considerações gerais e justificações sobre a escolha metodológica tomada 

pelo autor.     
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Capítulo 4 Metodologia da investigação - O modelo Bourdieusiano e 

a abordagem qualitativa e quantitativa em turismo 
 

4.1 Introdução  

“Não existe um método sem uma teoria e todas as teorias supõem uma metodologia” 

(Bourdieu & Wacquant, 2002 citados por Meo, 2010, p. 151). “Técnicas correspondem à 

necessidade de saber como proceder, enquanto o método é mais geral e abrangente e 

estabelece o que fazer” (Ferreira, 2003, p. 366).  

 

Este capítulo apresenta uma análise ao trabalho desenvolvido, evidenciando o desenho das 

opções metodológicas e técnicas de investigação escolhidas de forma a demonstrar os passos 

percorridos desde o início do estudo. Destaca-se a forma como o capítulo da metodologia 

está organizado. Procurou-se em primeiro lugar, fazer referência ao conceito de paradigma 

enquadrando as fases paradigmáticas do turismo. (Panosso Netto, 2005). 

 

Em seguida procurou-se enquadrar a reprodução do estudo da sociologia e da sociologia do 

turismo, destacando as suas caraterísticas e abordagens principais. E por fim procurou-se 

fazer o retrato das opções metodológicas tomadas, percorrendo as técnicas escolhidas para a 

abordagem de métodos mistos que se empregou na investigação do objeto de estudo da 

presente tese. 

 

4.2 Paradigmas do conhecimento e fases paradigmáticas do turismo 

 

Neste ponto abordamos de forma resumida os paradigmas científicos relevantes para o 

presente estudo, destacando igualmente as fases paradigmáticas do turismo. Thomas Kuhn, 

filósofo da ciência, refere que a produção científica deveria ser compreendida através de 

paradigmas. “Considero “paradigmas” as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (Khun, 1998). “Um paradigma é uma espécie de 

visão do mundo” (Moulines, 2015, p. 77). Para Kuhn, o desenvolvimento da ciência ou 

conhecimento científico é feito através do confronto entre formas de ler o mundo (ontologia), 

onde o conceito de paradigma é central. A necessidade de revisão contínua dos resultados 
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científicos, enquanto um paradigma “responde” às causas e modos dos fenómenos, ecoa a 

teoria da falseabilidade de Popper, (2007).    

 

O desenvolvimento da maioria das ciências têm-se caraterizado pela contínua competição 

entre diversas conceções de natureza distintas; cada uma delas parcialmente derivada e todas 

apenas aproximadamente compatíveis com os ditames da observação e do método científico 

(Khun, 1998). A produção da ciência segundo Kuhn, prende-se com o estabelecimento de 

revoluções (quando um paradigma entra em crise por ser colocado em causa por outro, a 

chamada fase pré-paradigmática) onde a ciência normal, atividade na qual a maioria dos 

cientistas emprega inevitavelmente quase todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que 

a comunidade científica sabe como é o mundo (Khun, 1998).  

 

A manutenção de um paradigma “dominante” para utilizarmos o termo de Bourdieu, 

acontece apenas, enquanto os cientistas ou comunidade científica afetos a esse paradigma, 

conseguirem “explicar” a “fenomenologia” científica segundo os conceitos, axiomas, 

teorias, métodos e técnicas afetas a esse mesmo paradigma. Quando uma nova situação surge 

(novos dados, novas teorias, resultados…) ocorre uma mudança. Em consequência disto, um 

paradigma poderá entrar em crise e uma revolução ocorrer. A ciência normal frequentemente 

suprime novidades fundamentais, porque estas subvertem necessariamente [os] seus 

compromissos básicos. (…) As revoluções científicas são os complementos desintegradores 

da tradição à qual a atividade da ciência normal está ligada (Khun, 1998).  

 

Como destaca Moulines, (2015): 

 

“Um período de ciência normal carateriza-se pelo facto de uma comunidade de 

cientistas, que trabalha num determinado âmbito, partilhar certos pressupostos, em 

geral tácitos, de índole muito diversa (teóricos, experimentais, metodológicos, 

ideológicos e outros), que são precisamente os que lhes permite «ir fazendo ciência», 

digamos no seu quotidiano”. (p. 78)  
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Um paradigma é a forma estabelecida de aproximação às coisas que os cientistas de uma 

disciplina desenvolveram de forma a chegar ao consenso – pelo menos por um determinado 

período – acerca da realidade fundamental no seu campo (Porpora, 2015). A existência de 

diferentes paradigmas permite a interseção de diferentes “parcerias/colaborações” entre 

ciências e modos de ver o mundo, consubstanciadas por sua vez nos conceitos de 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinariedade, entre outros.  

 

A integração e convivência de várias disciplinas torna-se possível a partir da “Cross-

disciplinariedade” (estudos que observam uma disciplina na perspetiva da outra), da 

Multidisciplinaridade (estudos que envolvem várias disciplinas focadas em um problema ou 

ensaio e cada disciplina contribui com o seu próprio conhecimento), da Interdisciplinaridade 

(relacionar conceitos individuais uns com os outros, relacionar conceitos individuais com o 

total do campo e vice versa) e da Transdisciplinaridade (vários processos de resolução de 

problemas, trazendo o conhecimento de diversas disciplinas de forma a contribuir para a sua 

solução) (Panosso Netto, 2003).  

 

Em relação ao turismo são conhecidas as tentativas de perspetivar o turismo como uma 

ciência ou área de estudo e as várias formas de analisar, mensurar e descrever o fenómeno 

turístico. Estas abordagens ficaram marcadas pela discussão de vários autores fundamentais 

da literatura científica do turismo: (ex: Jafari, 2001, 2005, Panosso Netto, 2003, 2005, 2007, 

Tribe, 1997, 2006). Destacamos em seguida, de forma resumida, o trabalho das fases 

paradigmáticas do turismo de Panosso Netto, (2005). Utilizando uma metodologia 

fenomenológica e depois de analisar as principais teorias do turismo e suas fundamentações 

teóricas, Panosso Netto, (2005), propõe uma espécie de “Teorografia” representada sob 

forma paradigmática (Khun, 1998) que permitiu “a compreensão do estado da arte da 

produção do conhecimento em turismo (…) a compreensão da posição dos principais autores 

no que se refere ao tema da epistemologia aplicada ao turismo” (Panosso Netto, 2005, p. 20).  
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Figura 7 - Fases teóricas do turismo com base na teoria dos paradigmas de Kuhn 

 

Fonte: Panosso Netto (2005, p46) 

 

O autor organizou assim a divisão dos estudos turísticos em três fases: (fase Pré-

paradigmática, fase Paradigma – Sistema de turismo e fase Novas abordagens). A primeira 

fase Pré-paradigmática é composta por autores que fundamentam a sua teoria do turismo na 

teoria geral dos sistemas. Entre eles detacam-se: Fuster (1971), Hunziker, Krapf (in Fuster 

1971), Burkart & S. Medlik (1974).  Na fase de transição entre a fase Pré-paradigmática e a 

paradigmática existe uma de transição de teorias onde se destaca a teoria Geral dos Sistemas 

com autores como: Wahab (1977) e Cuervo, (1967) (Panosso Netto, 2007). 

 

A segunda fase é a chamada fase Paradigmática do sistema do turismo, caraterizada por 

autores como Leiper (1979), Beni (2001), Sessa (1985) e Boullón (2002), cuja visão consiste 

em uma abordagem sistémica com grande difusão, alcance e utilização nos estudos da área, 

sendo a teoria que melhor explica a dinâmica do turismo. A fase de transição entre a fase 

paradigmática e a terceira fase apresenta um conjunto de autores que apesar de se 

fundamentarem em grande parte na teoria geral dos sistemas, já demonstram abordagens 
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mais avançadas para o estudo do turismo. Por fim a terceira fase “Novas Abordagens” 

diferencia-se das demais pelos seus autores (Jafari, 1995), (Tribe, 1997) entre outros 

proporem esquemas e interpretações que se deslocam da visão sistémica do turismo e por 

colocarem o homem no centro da discussão turística (Panosso Netto, 2005, 2007).  

 

“Um paradigma é diferente de metodologia e métodos” (Jennings, 2010, p. 34). Segundo 

Guba (1990) e Heron & Reason, (1997) citados por Jennings, (2010, p. 34) os paradigmas 

podem ser descritos pela forma que os seus proponentes respondem a quatro questões básicas 

que podem ser caraterizadas como: ontológicas, epistemológicas, metodológicas e por fim 

axiológicas (Jennings, 2010).   

Tabela 27 - Critérios paradigmáticos 

Questões/critérios de um paradigma Respostas 

Ontologia Qual a natureza do que é cognoscível/Qual 

é o conhecimento do objeto investigado? 

Epistemologia Qual a natureza da relação entre o 

investigador e o objeto investigado? 

Metodologia De que forma o investigador deve 

construir o conhecimento ou 

recolher/analisar dados? 

Axiologia Como e que tipos de conhecimentos 

devem ser valorizados? 

Fonte: Jennings, (2010) 

 

A revisão de literatura efetuada a propósito dos diferentes paradigmas do conhecimento, 

permitiu destacar de forma breve as suas principais caraterísticas, pois é o paradigma que 

ajuda a balizar o estudo desenvolvido pelo investigador, como vimos em termos ontológicos, 

epistemológicos, metodológicos e axiológicos. Jennings, (2010) identifica como paradigmas 

o positivismo e pós-positivismo, a abordagem interpretativista das ciências sociais, a 

orientação da teoria crítica e o paradigma participatório, mencionando igualmente outras 

teorias como o pragmatismo, o realismo crítico, a teoria do caos, a teoria crítica e as 

perspetivas feministas e pós-modernas, Porpora, (2015) destaca ainda o pós-estruturalismo 

como sinónimo de pós-modernismo, o construtivismo social, a teoria discursiva, o 
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interpretivismo, a teoria das redes, a teoria da prática e marxismo ou teoria da escola de 

Frankfurt (Adorno, 2002; Assoun, 1989; Best et al., 2018; Debord, 2003; Gartman, 2013; 

Horkheimer & Adorno, 2002).  

 

Apesar dos vários paradigmas de investigação e teorias aqui enunciadas, vários autores 

enaltecem como paradigmas principais e contraditórios: o paradigma positivista e o 

interpretativo/construtivista no caso de Lessard-Hébert, Goyette, & Boutin (1990), Decrop 

(2004) citados por Devile, (2014) ou o positivista; o interpretativo; e o sociocrítico Coutinho, 

(2014); Tribe, (2001), citados por Correia, (2017). Optámos por detalhar os paradigmas 

científicos em função da revisão de literatura realizada anteriormente (capítulos 1, 2 e 3) e o 

objeto de estudo de esta tese (seções seguintes). Cada paradigma apresenta critérios 

específicos correspondendo a caraterísticas de índole ontológica, epistemológica, 

metodológica e axiológica específicas segundo Jennings, (2010).   

 

O positivismo compreende uma visão do mundo como sendo guiado por regras científicas 

que explicam os fenómenos através de relações causais (Jennings, 2010), fatos e 

comparações (Correia, 2017). De caráter quantitativo, pois tem como objetivo generalizar 

para prever, explicar e controlar fenómenos (Correia, 2017), tenta obter teorias científicas 

verdadeiras ou válidas, para a noção de testabilidade. Emprega o método hipotético-dedutivo 

onde a prova empírica de uma hipótese vem após a sua formulação não resultando a teoria 

necessariamente de uma generalização (Seifert, 2008).  

 

Vários pressupostos inter-relacionados questionaram os métodos quantitativos como: a crise 

dos paradigmas estruturo-funcionalistas; a crítica aos critérios tradicionais de cientificidade 

como a atenção ao senso comum e ao quotidiano; a defesa do pragmatismo, das finalidades 

e da produtividade da ciência social face aos seus compromissos societais e a descoberta da 

relatividade do conhecimento e da pluralidade dos modos de pensar, ser e fazer (Guerra, 

2006). A mesma autora refere que “existe uma profunda rutura epistemológica, teórica e 

metodológica entre […) metodologias positivistas e compreensivas (…) e que não dar conta 

dessa diferença é comprometer os processos e mecanismos da pesquisa” (Guerra, 2006, p. 

12). 
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O interpretativismo também chamado de construtivismo segundo Jennings, (2010) e Valles, 

1997 citado por (Devile, 2014) assume-se como contraditório ao positivismo.  

 

De acordo com Valles (1997): 

 

“Considerados por muitos investigadores como sinónimos, os termos construtivismo 

e interpretativismo são também diferenciáveis. Embora ambos partilhem a oposição 

ao positivismo, o construtivismo é mais recente, podendo ser encontrados diferentes 

pressupostos filosóficos e teóricos. Os construtivistas, ainda que façam suas as 

preocupações dos interpretativistas, apreendendo a experiência vivida pelos atores 

sociais, sublinham o relativismo de todo o conhecimento proveniente da realidade 

social”. (citado por Devile, 2014, p. 121)    

 

Este paradigma difere do positivismo pois defende a existência de múltiplas explicações ou 

realidades de forma a explicar um fenómeno em detrimento de uma relação causal ou uma 

única teoria, o processo de pesquisa é subjetivo em vez de ser objetivo, utiliza sobretudo 

metodologia qualitativa onde a recolha de dados é realizada num contexto do mundo real e 

a abordagem é holística-indutiva (Devile, 2014; Jennings, 2010). No interpretativismo as 

interpretações dos sujeitos são fundamentais de forma a compreender os fenómenos sob 

investigação. Pretende assim, compreender a ação humana e interpretar os seus significados 

num determinado contexto social (…) e estuda um número pequeno de casos (Correia, 

2017).  

 

No contexto da sociologia por exemplo é destacado por Guerra, (2006) as diferenças entre 

os dois paradigmas. De acordo com Guerra (2006): 

 

“A interpretação sociológica recusaria a explicação que apela às regularidades e ao 

sentido da causalidade, revendo-se nos paradigmas compreensivos 

[interpretativistas] onde convergem diferentes correntes que vão desde a 

etnometodologia e a fenomenologia às teorias enraizadas (grounded theories) etc, e 

que se caraterizam pela oposição ao naturalismo das ciências humanas”. (p. 15) 
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No entanto, uma abordagem mista que tenha em conta as vantagens de uma abordagem 

qualitativa e quantitativa permite ultrapassar as “deficiências” de ambas as metodologias, 

resultando num componente de triangulação em particular em termos metodológicos 

(Jennings, 2010). “A triangulação implica a utilização de métodos múltiplos, fontes de dados 

diversificadas, investigadores multidisciplinares e várias teorias no processo de pesquisa” 

(Finn et al, 2000 citado por Melkert & Vos, 2010, p. 36).  

 

Existem igualmente autores que desaprovam esta visão, referindo que as duas metodologias 

são baseadas em paradigmas específicos que diferem nas visões ontológicas, 

epistemológicas e axiológicas resultando da mistura teórica de visões do mundo que são 

contraditórias entre elas (Jennings, 2010). De acordo com Miles & Huberman (1994) citados 

por Jennings, (2010, p131) a aplicação de métodos mistos inclui “a recolha simultânea e 

integrada de dados/materiais empíricos durante a fase do estudo de campo”, visão que se 

privilegiou por questões de gestão de tempo e tipologia de estudo de caso de acordo com os 

objetivos gerais e específicos da tese.  

 

Enquadramos a abordagem dos métodos mistos, devido ao quadro analítico de Bourdieu no 

qual se baseia em grande parte esta investigação sem, no entanto, menosprezar os contributos 

económicos (ex: criação de riqueza, geração de emprego entre outros) que o turismo origina, 

ainda por mais pelo objeto de estudo incidir num tipo de turismo muito recente onde este 

tipo de estudos não abunda.  

 

No final como refere Jennings (2010):  

 

“o argumento não deverá ser acerca de qual paradigma é superior, mas antes qual é 

que melhor de forma a responder aos objetivos da investigação. Por exemplo um 

investigador que esteja a desenvolver um estudo primeiramente quantitativo acerca 

dos níveis de satisfação turística poderá decidir aplicar os métodos mistos de forma 

a obter as razões por detrás de algumas das escolhas feitas por turistas nas suas 

respostas”. (p. 133) 
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Neste caso, devido à forte componente da sociologia da cultura e do consumo no estudo do 

turismo criativo, foi do nosso interesse, analisar as razões que levam os agentes produtores 

e consumidores presentes no subcampo do turismo criativo, a oferecer e a consumir este tipo 

de experiências criativas e ao mesmo tempo procurar medir os impactos económicos deste 

tipo de turismo afetos à contabilização da Conta Satélite do Turismo para os indicadores da 

cultura e lazer.  

 

A presente investigação, utilizando os métodos mistos, procura estudar os fenómenos sociais 

no seu ambiente, os entrevistados (ambas a oferta e a procura) ajudam a cocriar o 

conhecimento avaliado e analisado nesta tese onde o capital cultural desempenha um papel 

importante no desenvolvimento e consumo de experiências de turismo criativo. O papel do 

investigador é central na medida em que convive com os entrevistados em contexto social 

(consumo de experiências de turismo criativo) e a análise de dados é também realizada a 

partir da recolha de testemunhos e discursos dos agentes sociais envolvidos neste tipo de 

turismo.  

 

Assim a investigação qualitativa é desenvolvida a partir de dentro contribuindo para a 

perceção do fenómeno social em estudo. “O paradigma interpretativo das ciências sociais é 

apropriado para estudar as experiências de viagens (…) interações entre visitantes e 

visitados, experiências de trabalhadores de turismo e experiências entre vistantes e visitados” 

(Jennings, 2010, p. 42). A investigação quantitativa é desenvolvida a partir de proposições 

de escala Likert e realizada a sua análise descritiva. Esta análise é feita de forma abstracta 

do mundo real utilizando números e representações estatísticas. 

 

Apesar de não podermos enquadrar o modelo Bourdieusiano no paradigma interpretativo 

das ciências sociais, devido ao seu caráter mais abrangente (inclui uma componente 

quantitativa tratando-se de um modelo de análise tradicionalmente macrossociológico), é 

possível encontrar vários pontos de convergência na adoção deste paradigma. 

Nomeadamente a ideia de reflexividade, onde o papel do investigador deve ser notado no 

processo de pesquisa sem, no entanto, comprometer os resultados finais. A sua adequação à 

utilização da técnica de estudo de caso, entrevistas como forma de recolha de dados e a 

análise de conteúdo no tratamento dos dados.  
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O estudo de trajetórias de vida e relevância das “biografias” sociais para o desenvolvimento, 

aplicação e utilização de capital cultural no campo turístico e a formação do habitus do 

participante e fornecedor de experiências de turismo criativo enquanto ditames de 

diferenciação social, a aquisição de vários tipos de capital simbólico e dar conta da formação 

do subcampo do turismo criativo, são todas intenções ou objetivos que o paradigma 

interpretativo das ciências sociais parece estar mais vocacionado. 

 

Mas também a representação estatística aplicada a um estudo de caso (Loulé Criativo) é 

realizada de forma a favorecer a triangulação (Melkert & Vos, 2010; Richards & Munsters, 

2010) ao utilizar teorias, métodos e técnicas de recolha e análise proveninentes de ambos os 

paradigmas e por conseguinte, visões do mundo contraditórias mas também 

complementares. A abordagem de métodos mistos não é nova no estudo do turismo de 

acordo com Davies, (2003); Pierce, (2001) citados por Jennings, (2010) e no estudo do 

turismo cultural (Melkert & Vos, 2010; Richards & Munsters, 2010) apresentando claras 

vantagens para os investigadores (Jennings, 2010). “Ambos os métodos têm os seus pontos 

fortes e fraquezas. Por isso alguns investigadores escolhem combiná-los de forma a 

minimizar as suas fraquezas e maximizar as suas forças” (Melkert & Vos, 2010, p. 36).  

 

4.3 Contribuição para a produção dos campos da sociologia e da sociologia do 

turismo 

 

Neste ponto, é desenvolvida de forma breve a descrição da produção dos campos científicos 

da sociologia e da sociologia do turismo, de forma a contextualizar as principais teorias 

utilizadas na produção científica destas áreas. Note-se que esta “retrospectiva contextual” 

referente à produção científica destas áreas é devedora do método de Bourdieu, isto é, as 

condições da sua (re)produção científica pelo viés sociológico. 

 

“O termo “sociologia” provém do Latim socius referindo-se a companhia e do Grego logos 

“o estudo de”, traduzindo-se assim literalmente pelo estudo do processo de companhia” de 

acordo com McLeish, (1993) (citado por Holden, 2006, p. 39). Apontado em vários obras, 

como uma ciência que estuda o homem em sociedade, “a sua origem reflete o desejo de 
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tentar compreender as forças sociais que estruturam a sociedade e influenciam o 

comportamento do homem na sociedade” (Holden, 2006, p. 39). Auguste Comte é 

considerado o pai da sociologia. Procurou analisar a sociedade de forma a melhorar o “estado 

social” acreditando que existiam leis que explicavam os padrões do mundo social, assim 

como leis científicas que governavam o mundo natural, apelidando esta teoria de positivismo 

(Giddens, 2005; Holden, 2006). Os pais da sociologia moderna englobam igualmente nomes 

conhecidos como os clássicos Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim (Giddens, 2005).  

 

A revisão da literatura permitiu identificar de forma breve as principais teorias sociológicas 

ou escolas de pensamento que explicam como a sociedade trabalha: o Estruturalismo, o 

Funcionalismo e a Teoria do conflito, provenientes do estruturalismo segundo Holden, 

(2016), a Fenomenologia e a Teoria social pós-moderna. De destacar ainda o conceito 

recente de transmodernidade de Magda, (1989, 2011) citada por Richards, (2018, p. 18)  “que 

representa um novo paradigma que transcende a crise da modernidade enquanto enfrenta os 

seus desafios extraordinários (igualdade, justiça, liberdade), mantendo a crítica posmoderna 

(Dussel, 2012)”. Interessa referir em relação às várias visões sociológicas (Apêndice 1) que 

cada uma tem as suas vantagens e desvantagens aquando da aplicação do método científico, 

debate que não se compagina com os objetivos da presente tese.  

 

As teorias sociológicas referidas anteriormente reúnem de forma geral as principais 

tentativas de explicar o mundo social, no entanto não oferecem visões definitivas e 

completamente definidas de entender os fenómenos sociais visto que a literatura não é 

consensual acerca destas matérias. Independentemente da teoria utilizada, do 

posicionamento estabelecido pelo investigador, da metodologia quantitativa ou qualitativa 

aplicada e do valor axiológico do conhecimento produzido acerca do mundo social, os 

paradigmas sociológicos aqui resumidos “ilustram que procurar compreender e fazer sentido 

do que acontece à nossa volta permanece um assunto filosófico contencioso” (Holden, 2006, 

p.43).   

 

Como é amplamente conhecido a área do turismo é analisada sob várias vertentes e 

dimensões, onde a sociologia constitui uma das ciências mais importantes (Dann & 

Parrinello, 2009) que procura objetivar a “fenomenologia” turística. A abordagem 
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sociológica ao estudo do turismo não é nova pois remonta à década de trinta do século XX 

com especial influência na Alemanha, França, Itália, entre outros, como podemos verificar 

no estudo comparativo de teorias sociais de turismo, o seu surgimento inicial em vários 

países europeus e subsequente articulação Anglo-saxónica (Dann & Parrinello, 2009). “O 

turismo não pode ser apenas visto como uma preferência individual, mas também um tipo 

de comportamento que reflete as sociedades de onde os turistas originam, e os impactes nas 

sociedades que visitam” (Holden, 2006, p. 39). O turismo é uma atividade realizada pelos 

homens em sociedade. Não podemos pensar no conceito de turismo se pensarmos apenas em 

um homem isolado (Barretto, 2003).  

 

De acordo com Korstanje & Séraphin, (2017): 

 

“Os sociólogos do turismo brincaram de forma entusiástica com a crença de que o 

consumo do turismo não só mediava os cidadãos e as suas instituições como também 

funcionava como uma força alienatória de forma a internalizar os valores culturais 

gerais do capitalismo nos cidadãos de forma a proteger os interesses de uma elite 

priveligiada”. (p. 56) 

 

Reconhecendo a crítica da influência de sociólogos franceses nos primeiros estudos 

turísticos, os mesmos autores descatam Krippendorf, (1986) como alguém que prestou 

atenção “à natureza das motivações em férias como algo mais do que atitudes 

comportamentais” (Korstanje, 2018, p. 56).  

 

De forma geral, os autores Korstanje, (2018); Korstanje & Séraphin, (2017) remetem para a 

discussão da epistemologia do turismo ao referir os longos contributos de autores como 

Augé, (1994) (não lugares); Boorstin, (1992) (tipologia visitante/turista); Graburn, (1983) 

(relação entre visitantes e visitados seguindo MacCannel, Turner e Cohen); Goffman, (1959) 

(back and front stages of tourism places); Krippendorf, (1986, 1987) (relação entre turismo 

e lazer, turismo como uma extensão do capitalismo); Lash & Urry, (1993) (economia dos 

signos, turista como colecionador de signos); MacCannel, (1973, 1999) (staged 
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authenticity); Turner, (1995) (consumo turístico como ritual de passagem seguindo Van 

Gennep) e Urry, (1992) (o olhar do turista) entre outros.  

 

É precisamente nesta questão epistemológica que os autores diferem ao verem o turismo 

“apenas” como uma forma de consumo, um produto do capitalismo, o turismo em relação 

ao grau de urbanismo de um país, as relações entre visitantes e visitados, lazer e ocupação 

dos tempos livres, a organização turística no destino, impactes positivos e negativos do 

turismo, estilos de vida, mobilidades, entre outros (Cohen & Cohen, 2012; Dann & 

Parrinello, 2009; Holden, 2006; Korstanje, 2013, 2018; Korstanje & Séraphin, 2017; Reid, 

2003).  

 

“O grande potencial da pesquisa do turismo dentro de uma abordagem holística e macro é 

adotar a assunção básica que o turismo é um reflexo da sociedade” Sharpley, (1994) (citado 

por Holden, 2006, p.44). “Tradicionalmente os sociólogos têm-se concentrado em duas áreas 

na sua análise ao turismo: em primeiro lugar, a viagem como forma de escape e segundo nos 

seus benefícios como forma de auto desenvolvimento” (Wearing & Neil, 2000: 394) citado 

por Reid, (2003, p. 109). A atividade em si, e as motivações que levam à sua performance 

fornecem o material de análise. Primeiramente, os sociólogos têm-se preocupado 

tradicionalmente com questões de classe, raça, etnicidade e género. Mais especificamente, 

os sociólogos tendem a se interessar pelos impactes que o turismo tem na comunidade ou 

sociedade visitada. Na maior parte das vezes, vêm o turista como uma influência 

desfiguradora nas sociedades tradicionais. (Reid, 2003). Opinião coincidente com Cohen, 

(1984) que identificou como áreas principais de inquérito sociológico no turismo: as 

consequências e impactes do turismo, o turista, a estrutura e o funcionamento do sistema 

turístico e as relações entre turistas e pessoas locais (Cohen, 1984 citado por Holden, 2006).  

 

Regra geral podemos identificar duas abordagens da sociologia ao turismo: como reflexo da 

sociedade com destaque ao nível de urbanização das cidades (Holden, 2006) e como forma 

de consumo com ênfase na sociologia do lazer (Dann & Parrinello, 2009). Segundo Hall, 

(1994) (citado por Holden, 2006) o turismo de massas não pode ser interpretado como 

atividade da sociedade, sem referência à revolução industrial e como produto do capitalismo. 
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Nesse sentido Holden, (2006) identificou várias tentativas de interpretar como a urbanização 

afetou a sociedade e a sua relação com o turismo (Apêndice 2).  

 

De acordo com Barretto (2003):  

 

“ainda na década de 70, o sociólogo israelita Erik Cohen (…) estabelece uma série de 

tipologias turísticas, constituindo-se no primeiro investigador a demonstrar que não se deve 

falar num turista genérico, mas que é preciso diferenciar os turistas quanto a comportamento 

e motivações em função de caraterísticas socioeconómicas e psicossociológicas” (Cohen, 

1979 citado por Barreto, 2003, p17).  

 

Estas tipologias serão trabalhadas por Urry, (1990) onde os temas turísticos de análise se 

baseiam no olhar do turista e o consumo de lugares de forma reflexiva, conceito emprestado 

de Giddens segundo Barreto, (2003).  Entre outros autores de viés sociológico, identificamos 

Rojek e Urry que escreveram sobre transformações culturais no turismo, Lash & Urry (1994) 

que colocam o turismo como um comportamento paradigmático da sociedade pós-moderna, 

marcada pela mobilidade e o consumo reflexivo. Munt, (1994) refere-se ao turismo como 

manifestação cultural; MacCannel, (1999) foca a autenticidade das experiências turísticas 

(Barreto, 2003, pp17-18) e Featherstone, (1990) as formas culturais do consumo turístico.   

 

Os temas da sociologia do turismo aqui evidenciados não representam a totalidade dos 

estudos “sociológicos aplicados ao turismo” na medida em que apenas se focam na 

influência que a industrialização desempenhou na motivação de viajar (Holden, 2006). Por 

outro lado, a predominância da sociologia do turismo sobre uma sociologia do lazer em crise 

não corresponderá totalmente à verdade (Dann & Parrinello, 2009). Um estudo de Cohen & 

Cohen, (2012) refere como o foco do inquérito dos estudos do turismo, mudou de discursos 

prévios sobre autenticidade e o olhar do turista para três novas abordagens: o paradigma das 

mobilidades, a abordagem performativa e a actor-network theory (ANT). Assim as novas 

abordagens da sociologia do turismo englobam de acordo com E. Cohen & Cohen, (2012):  
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“a justiça social, a sustentabilidade ambiental, desastres naturais, terrorismo, 

património, incorporação e mediatização (…) turismo médico, urbano, espiritual, 

turismo de voluntariado, dark tourism e a relação do turismo com as crises 

financeiras globais, as redes sociais, o crime e a prostituição.” (pp. 1-17).  

 

Em uma atualização ao artigo de 2012, os mesmos autores identificam sete 

desenvolvimentos recentes ao estudo sociológico do turismo: “emoções, experiências 

sensoriais, materialidades, género, ética, autenticidade e as bases filosóficas das teorias do 

turismo” (S. Cohen & Cohen, 2019).  

 

A presente tese não deixa de constituir uma tentativa de aplicar a sociologia da cultura e do 

consumo turístico à análise do turismo criativo, em especial através do quadro analítico de 

Bourdieu e dos seus seguidores. As diferenças operadas ao nível do seu consumo, estilos de 

vida dos agentes, a adoção de modelos económicos diferentes, recursos e a sua utilização 

diferenciadora onde assenta este tipo de turismo, ditaram a escolha de Bourdieu e os demais 

procedimentos metodológicos, como veremos em seguida. 

 

4.4 Procedimentos metodológicos 

 

A abordagem ao problema de pesquisa surgiu da indispensável revisão de literatura, de 

forma a aprofundar os conhecimentos sobre o turismo criativo. Isto foi feito recorrendo ao 

quadro analítico de Pierre Bourdieu no que à produção e consumo de experiências criativas 

diz respeito. Desta forma, foram aprofundadas e atualizadas as ferramentas de pensamento 

do sociólogo de forma a “entrar” na sua mente e perceber a ontologia sociológica do 

investigador francês. A partir de esta leitura, procedeu-se assim à análise dos seus principais 

conceitos e requisitos relacionais do método de análise social, os seus seguidores e a possível 

aplicação ao setor do turismo criativo. Como é possível observar pela estrutura da tese, os 

três primeiros capítulos trataram da indispensável revisão de literatura, onde se enquadra a 

obra de Pierre Bourdieu e as suas principais ferramentas de pensamento (Grenfell, 2008) 

assim como a sua necessária atualização, de forma a podermos percecionar o consumo pós-

moderno de experiências criativas. 
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Analisando numa primeira fase as caraterísticas mais importantes da sua obra, foi possível 

evidenciar os termos chave de Habitus, Capital e de Campo (Bourdieu, 1985c, 1985a, 1996, 

2004; Grenfell, 2008) e a necessidade da sua atualização (ex: Pöllmann, 2013, 2016, Setton, 

2002, 2005) perante o objeto de estudo que aqui se pretende tratar, o turismo criativo 

(Richards & Raymond, 2000), (Richards, 2011; Richards & Wilson, 2006b, 2007). Depois 

dos seus conceitos chave terem sido atualizados, foi necessário fazer a ligação conceptual e 

contextual ao estudo do turismo. Perspetivámos assim, um retrato aprofundado da evolução 

paradigmática do turismo cultural para o turismo criativo (capítulo 2) identificando as bases 

de sustentação teórica da literatura do turismo criativo (Carvalho et al., 2019). Se a aplicação 

do quadro Bourdieusiano ao turismo é problemático (Ahmad, 2012, 2013, 2017), esta 

situação constituiu um desafio acrescido para a presente tese. 

 

Por um lado, foi possível identificar vários seguidores de Bourdieu (capítulo 3), que 

convergem na necessidade de atualizar os seus conceitos devido: a mudanças no consumo 

cultural, o surgimento de novos mediadores munidos de capital digital, um novo conceito de 

cultura mais alargado, constituições das famílias modernas, o papel cada vez maior das TICs 

e das novas tecnologias na produção e consumos culturais, as novas mobilidades, novas 

formas de construir, desenvolver, manter e evidenciar capital cultural, a distinção, o 

consumo massificado entre muitas outras (Arriagada, 2014, 2015; Arriagada & Cruz, 2014; 

Bucci, Sacco, & Segre, 2014; Costa, 2013; Nedelcu, 2012; Pöllmann, 2013, 2016; Prieur, 

2013; Prieur, Rosenlund, & Skjott-Larsen, 2008; Prieur & Savage, 2013, 2011; Prior, 2005; 

Setton, 2002, 2005; Yaish & Katz-Gerro, 2010), por outro lado, a aplicação dos seus 

conceitos ao turismo não tem sido apenas feita de forma desgarrada, mas igualmente com 

aplicações de termos de forma isolada (Ahmad, 2017; Carvalho, 2014; Park et al., 2016; 

Pimentel, 2014).  

 

A aplicação das ferramentas de pensamento de Bourdieu ao turismo, é realizada muitas vezes 

sem atualização dos termos em uso (Ahmad, 2012, 2013, 2017; Earl, 2008; Everett & Jamal, 

2004; Freytag, 2010; Kane & Zink, 2004; Kane, 2010; Ourahmoune, 2016;  Réau, 2016; 

Richards, 2018; Sallaz, 2010; Stringfellow et al., 2013; Terhorst & Erkuş-Öztürk, 2015; 

Thorpe, 2012). O capítulo 3, resultou da tentativa de perspetivar a forma como o sistema de 
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pensamento e a metodologia de Bourdieu, têm sido aplicados ao estudo do turismo e assim 

justificar as nossas escolhas metodológicas. Através da revisão sistemática, foi possível 

verificar como o conceito de campo tem vindo a ser aplicado ao turismo, assim como a 

descrição dos vários “campos” turísticos analisados pelos autores descritos no capítulo 

anterior. O capítulo da metodologia tem o objetivo de demonstrar os passos dados pelo 

investigador de forma a facilitar a sua replicação, corolário do método científico.  

 

O presente capítulo, teve a preocupação de justificar a escolha e abordagem dos métodos 

mistos.Verificou-se por um lado que os seguidores de Bourdieu recorreram maioritariamente 

à abordagem qualitativa quando aplicada ao estudo do turismo, por outro lado, justificou-se 

a abordagem quantitativa de forma a caraterizar o setor do turismo criativo, correspondendo 

aos objetivos da conta satélite do turismo e por se verificar uma lacuna na literatura do 

turismo criativo deste recente segmento. Se a abordagem qualitativa permitiu aferir os 

discursos subjetivos dos entrevistados (ex: questões abertas), a abordagem quantitativa 

procurou de forma objetiva, complementar a sua opinião e intenção de resposta (Ex: 

proposições Likert) acerca dos assuntos colocados a ambos a oferta e procura, permitindo 

corroborar ou não as suas respostas de forma mais imparcial visto que, se tratou de classificar 

numericamente uma intenção em relação a um determinado assunto. Favorece-se assim a 

triangulação da metodologia, ao utilizar vários tipos diferentes de métodos e técnicas de 

maneira a investigar e analisar o mesmo fenómeno, isto é, o papel do capital cultural, habitus 

e campo, no consumo de experiências de turismo criativo no contexto do programa Loulé 

Criativo na região do Algarve. Esta escolha priveligiou a adoção da entrevista semi-

estruturada de forma a abarcar estas duas dimensões. 

 

O facto de se inquirir a oferta e a procura, levou-nos a desenvolver ferramentas de aferição 

de dados onde as questões colocadas (abertas de âmbito qualitativo e proposições a analisar 

em escala de Likert para tratamento quantitativo) foram construídas com base na revisão da 

literatura sobre os temas chave identificados nos capítulos teóricos. A escolha do estudo de 

caso e o desenho da amostra por conveniência, refletiu os temas chave presentes no modelo 

teórico desenvolvido nos capítulos teóricos (ver ponto 4.4.2). O estudo de caso Loulé 

Criativo reúne as caraterísticas deste mercado, constituindo a única rede de parceiros 
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nacional inscrita na rede internacional de turismo criativo, localizada naquela região 

algarvia. Como veremos mais tarde, esta escolha foi justificada por várias razões (única rede 

nacional presente na rede internacional de turismo criativo, diversidade de atividades, 

contexto turístico, experiências criativas, desenvolvimento de competências, preservação da 

cultura, artes e ofícios tradicionais, entre outros). 

 

4.4.1 Problemática e sua discussão 

 

“É importante insistir (…) na exigência de situar claramente o trabalho em relação a quadros 

conceptuais reconhecidos” (Quivy & Campenhoudt, 2005). A discussão levada a cabo na 

presente tese, sobre a reação ou extensão do turismo criativo em relação ao turismo cultural, 

evidenciou mudanças ao nível da produção e consumo turísticos, constituindo um dos temas 

principais de produção científica em turismo cultural: o consumo (Richards, 2018). Buhalis 

(2006), ao fazer uma análise sobre o futuro da indústria do Turismo, em 2006, menciona 

que, a sua evolução é o resultado da evolução do conceito de consumo e das tendências dos 

consumidores, que estão mais informados, e procuram experiências mais sofisticadas 

(Ramos & Costa, 2017).  

 

É de facto a mudança ao nível do consumo, que nos levou a escolher Bourdieu de forma a 

abordarmos o estudo do turismo criativo dentro da esfera do consumo cultural. Segundo 

Ahmad, (2013) a análise ao turismo deve ser feita sob a forma da “cultura” do consumo 

turístico.  

 

De acordo com Ahmad, (2013): 

 

“Investigar o turismo dentro do quadro cultural Bourdieusiano torna-se crucial para 

o entendimento do turismo, e os significados e identidades que reserva a turistas, 

produtores culturais e investigadores. O legado analítico de Bourdieu em termos da 

sua habilidade para descobrir a lógica da prática de mundos sociais particulares pode 

melhorar significativamente a compreensão da cultura dinâmica no consumo 

turístico”. (p. 520)  
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A evolução do conceito e natureza do turismo criativo implica mudanças em termos do seu 

consumo como são exemplos os seus modelos de negócio (Carvalho et al., 2019). Como 

vimos e destacámos anteriormente, os próprios autores que trabalharam este segmento são 

claros em afirmar a relação dependente mas emancipatória, que consumidores criativos 

revelam em relação aos turistas culturais (Carvalho, 2014; Carvalho, et al, 2019; Richards, 

2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018; Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 

2000; Richards & Wilson, 2007, 2006).  Este novo turista (no qual se enquadram os turistas 

criativos) procura o turismo diferenciado, um tratamento personalizado, conhecer outros 

modos de vida e experienciar vivências autênticas e genuínas. Trata-se de um turista 

informado, na vida de quem as tecnologias de informação têm uma presença plena (Ramos 

& Costa, 2017). Aqui o turista criativo ganha relevância (Pappalepore et al., 2014; Tan et 

al., 2014) daí constituir parte do nosso objeto de pesquisa a par da caraterização da oferta 

presentes na rede Loulé Criativo. 

 

As próprias mudanças operadas ao nível da procura e oferta neste segmento implicam uma 

mudança de ver o mundo, perspetivar novas formas de relacionamento desintermediado e o 

desenho de experiências criativas enriquecedoras para ambas as partes, implicando aqui a 

necessidade de desenvolvimento de competências por ambas as partes da procura e da oferta 

(Richards & Wilson, 2006b). Em prol da diferenciação de destinos e experiências turísticas, 

a criatividade, o consumo especializado, experiências memoráveis em vez da prestação de 

serviços e a cocriação constituem os “sintomas” evidenciados na contextualização social e 

histórica presente na literatura do turismo criativo (Carvalho et al., 2019). Esta constatação 

representa as condições sociais e históricas da produção e reprodução do turismo criativo, 

visão cara a Bourdieu. 

 

Assim, utilizar o sistema de pensamento de Bourdieu no contexto do turismo criativo implica 

compreender o discurso científico do turismo na forma em que oferece o conhecimento de 

paradigmas, categorias, práticas, teorias, métodos, técnicas entre outras parcialmente 

debatidas no subponto 4.2  deste capítulo. As bases teóricas da sua evolução a partir do 

turismo cultural foram evidenciadas no capítulo 3. A abordagem metodológica de Bourdieu 

resume três momentos necessários e interligados quanto à análise de um campo: analisar a 
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posição do campo vis-a-vis o campo de poder (o turismo criativo parece estar dependente do 

campo do turismo cultural na medida em que é resultado de mudanças de posturas entre 

turistas culturais que procuram algo diferente e a consequente adaptação e atualização da 

oferta em relação à procura), o mapeamento do campo (estudo de caso Loulé Criativo) e a 

análise dos habitus dos agentes do campo (trabalho de campo).  

 

Se a análise da formação do “subcampo” do turismo criativo em relação ao campo dominante 

do turismo cultural pode ser estabelecida através da revisão de literatura, da constatação das 

mudanças no comportamento dos consumidores culturais de turismo, na quantidade de 

produção científica destes dois tipos de turismo (Maldonado-Erazo et al 2016; Richards, 

2018) assim como os suportes teóricos que lhe dão justificação e forma (Carvalho et al., 

2019), o mapeamento do “sub”campo do turismo criativo e a análise dos habitus dos seus 

agentes surgem como necessários no contexto da presente tese como os próximos passos a 

seguir na escolha da metodologia.  

 

A revisão de literatura realizada ao longo deste estudo evidenciou as direções que nortearam 

a abordagem escolhida por nós. Em conjunto com a metodologia Bourdieusiana, 

priveligiámos os três principais conceitos apesar do conceito de capital,  ser várias vezes 

referido no estudo do turismo criativo (Carvalho, 2014). Nesse sentido, várias questões 

surgiram em relação à fenomenologia do turismo criativo impulsionada pela necessidade de 

ambas a oferta e a procura de desenvolverem o seu capital criativo, competências ou 

conhecimento. Como seria ativado e utilizado o conhecimento dos agentes sociais afetos à 

produção e consumo do turismo criativo?  

 

Como desenvolvido nos quadros teóricos no final dos capítulos 1 e 2 os conceitos de 

Habitus, Capital e Campo foram conceptualizados depois de uma revisão aturada de 

literatura do turismo criativo. Este processo segue exatamente o mesmo procedimento 

levado a cabo por Waterfield, (2015) sobre o conhecimento farmacêutico desenvolvido no 

Reino Unido onde desenvolveu 12 entrevistas qualitativas a 4 membros de faculdade de 3 

escolas diferentes de farmácia (Waterfield, 2015, p. 2). A sua descrição do campo do 

conhecimento farmacêutico no Reino Unido baseou-se no confronto entre o discurso sobre 
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o conhecimento farmacêutico do praticante e do cientista, relativo ao capital económico, 

social e cultural detido, evidenciando por sua vez a posição no campo.  

 

Importante para a presente tese é a forma como o estudo foi desenvolvido. Destacamos as 

12 entrevistas semiestruturadas previamente de Waterfield, (2015) referidas e igualmente os 

domínios diferentes em que o autor estruturou as perguntas no seu caso de estudo: o 

background individual dos entrevistados, a profissão de farmacêutico baseado no 

conhecimento necessário a desenvolver eficazmente a sua profissão, a integração do 

currículo, a identidade científica do farmacêutico, a cada vez maior componente prática do 

currículo e a forma como o farmacêutico é visto no campo (Waterfield, 2015). A escolha da 

metodologia qualitativa e a aplicação de entrevistas semiestruturadas coincidem com a 

escolha desta técnica de recolha de dados, evidenciada pelos seguidores de Bourdieu quanto 

ao que o estudo científico do turismo diz respeito, discussão desenvolvida de forma 

extensiva no capítulo 3 deste trabalho.       

 

Desta forma, justifica-se o procedimento desenvolvido durante a revisão de literatura em 

relação aos conceitos basilares de Bourdieu, a evolução do turismo criativo em relação ao 

turismo cultural incluindo as mudanças a nível do consumo turístico (tese central em 

Bourdieu), o estabelecimento da sustentação base do turismo criativo (criatividade, consumo 

especializado, cocriação e a economia de experiências) e a abordagem qualitativa ao estudo 

do turismo criativo baseado na revisão sistemática dos seguidores de Bourdieu que 

utilizaram a sua metodologia e a aplicaram ao estudo do turismo baseando-se largamente, 

de forma clara e inequívoca em entrevistas semiestruturadas.  

 

Justificado o nosso posicionamento e a abordagem mista ao estudo do turismo criativo, a 

presente tese teve como objetivo geral procurar perspetivar: Qual o papel do capital cultural, 

habitus e do campo na produção e no consumo de experiências de turismo criativo?  De 

forma a responder a esta questão de partida, a abordagem ao estudo do turismo criativo 

direciona-se à oferta, devido ao facto de ser um campo de conhecimento e um segmento de 

mercado recente e ao caráter exploratório do presente estudo, mas também à procura como 

veremos a seguir.  
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Enquadra-se nas abordagens ao estudo do turismo criativo pelo lado da oferta, perspetivando 

a perceção desta em relação à sua posição no subcampo do turismo criativo, na medida em 

que foi nosso objetivo escrutinar o discurso dos criativos, as razões que os levaram a 

enveredar por este novo tipo de turismo, a influência dos seus trajetos de vida enquanto 

inculcadores de valores no seu habitus “criativo”, capaz de estruturar um (sub)campo de 

turismo criativo, deter e manusear tipos de capitais cruciais à mobilidade no setor do turismo. 

Enquadra-se pelo lado da procura, na medida em que tentámos analisar os discursos, 

posicionamentos e capitais (conhecimento, distinção, etc) detidos pelos turistas e suas razões 

para participar neste tipo de experiências criativas práticas. 

 

Por outro lado, os impactos económicos do turismo revestem-se de especial importância para 

nós, na medida em que não existem muitos trabalhos desenvolvidos sobre o impacto e mais-

valias económicas deste segmento de turismo. Argumentamos que também esta dimensão 

do fenómeno turístico deverá ser atentida tendo assim utilizado uma abordagem mista. “As 

abordagens quantitativas e qualitativas intercecionam-se numa perspetiva mista (…) apesar 

de uma poder dominar a outra, ambas são aplicadas em conjunto em muitos projetos de 

investigação” (Pereiro, 2010, p. 174).   

 

Assim, faz parte da problemática referir se efetivamente este tipo de turismo onde as ligações 

entre os agentes e novos modelos económicos evidenciados no ponto 2.6 do segundo 

capítulo, correspondem às vantagens económicas e sociais atribuídas ao turismo criativo 

presentes na literatura do turismo criativo (Carvalho, et al, 2019 ; Richards, 2009a, 2011; 

Richards & Wilson, 2006). Esta aferição está relacionada com os objetivos da Conta Satélite 

do Turismo evidenciando a criação de emprego e geração de renda (Fortuna & Maciel, 2017) 

que se relacionam com as vantagens que o turismo criativo, que de forma discutível, poderá 

trazer aos territórios. Assim, procurámos estudar estas questões qualitativas e quantitativas 

no projeto Loulé Criativo no Algarve elencadas mais à frente. 

 

4.4.2 Quadro conceptual da investigação 

 

O modelo conceptual é desenhado com o intuito de facilitar a leitura entre as variáveis de 

estudo e a definição de palavras-chave. O quadro conceptual permitiu ainda verificar as 
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relações entre a abordagem analítica de Bourdieu sobre o objeto de estudo (turismo criativo) 

e a formulação da pergunta de partida. 

 

Figura 8 - Quadro conceptual da investigação 

Fonte: Elaboração própia a partir de (Ferreira, 2003; Jennings, 2010; Quivy & Campenhoudt, 

2005). 

 

4.4.3 Pergunta de partida 

 

Depois de descrito o trajeto percorrido até aqui, torna-se fundamental definir a pergunta de 

partida que nos levou a enveredar pela metodologia mista e abordagens escolhidas. 

Percecionando o turismo criativo como um “subcampo” recente ainda com pouca produção 

científica diferenciada e com autores com abordagens pouco variadas e aprofundadas 

(Álvarez-Garcia, Maldonado-Erazo, del Río-Rama, & Sánches-Fernández, 2018; 

Maldonado-Erazo et al., 2016), a presente tese procurou contribuir de forma inovadora para 

o estudo deste segmento de mercado.  

 

Através de uma análise às suas sustentações teóricas fundadoras, modelos de 

desenvolvimento económico e caraterísticas da procura e oferta (Carvalho et al., 2019) e a 

uma abordagem sociológica marcada pelo consumo cultural do fenómeno turístico criativo, 

utilizámos como proxy o quadro analítico de Pierre Bourdieu, permitindo analisar tanto a 

oferta como a procura, numa primeira fase como testemunham os três primeiros capítulos 

da tese. Por outro lado, questões sobre o potencial económico e territorial deste tipo de 

turismo foram tratadas de forma quantitativa em relação ao estudo de caso Loulé Criativo, 
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tendo em conta os objetivos da Conta Satélite do Turismo, as vantagens do turismo criativo 

e os princípios e valores da rede Loulé Criativo. 

 

Desta maneira, a presente tese teve o objetivo de formular uma pergunta de partida que 

permitisse responder em parte à necessidade evidenciada por Richards & Wilson, (2006a, 

2007) do desenvolvimento de competências por parte da oferta e da procura a fim de 

determinar o sucesso do turismo criativo, sucesso esse extensível aos destinos de turismo 

cultural por meio de diferenciação e demais agentes sociais presentes no subcampo do  

turismo criativo.  

 

O problema é que a forma utilizada na reduzida literatura do turismo criativo, de evidênciar 

este processo é diminuto, baseando-se na reutilização/valorização de recursos culturais 

tangíveis e intangíveis, nas indústrias culturais e criativas e na ideia de cocriação no 

desenvolvimento de experiências criativas. Por outras palavras, identificamos lacunas no 

estudo do turismo criativo em relação à forma como as competências (capital cultural, entre 

outros tipos) dos intervenientes seriam produzidos, ativados e utilizados, deixando em aberto 

o papel desempenhado pelo turista cultural e criativo. Esta visão enquadra-se nos elementos 

de prática do turismo cultural evidenciados por Richards (2018), quando refere que: 

 

 “não podemos tornar-nos num turista cultural sem materiais culturais para consumir, 

que por sua vez requerem um certo nível de capital cultural ou competência, e que 

deverá significar alguma coisa, como por exemplo aprender alguma coisa ou afirmar 

a nossa identidade”. (p. 17) 

 

O quadro analítico do sociólogio francês permitiria percecionar não apenas quem deteria o 

conhecimento numa determinada área elegível para o turismo criativo enquanto forma de 

turismo cultural, como também identificar como iria este conhecimento ser utilizado, nos 

campos de ação correspondentes aos vários agentes “criativos”. Perante a atualização do 

modelo bourdieusiano, novas relações entre estilos de vida e consumo foram surgindo pois 

inflacionavam o valor de cada posição detida pelo respetivo agente social, as suas opções 

perante o cenário do turismo criativo e os dividendos sociais como a reputação e legitimação 
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detidas a fim de interferir na prática social do campo, constituem objetivos mensuráveis do 

presente estudo. Ao recorrermos ao contexto da Conta Satélite do Turismo, procurámos 

também verificar até que ponto as vantagens apontadas pelos autores para este tipo de 

turismo se procedem e em que moldes. Para tal, questões como emprego e desenvolvimento 

económicos tornam-se assim importantes. 

 

Segundo Kerlinger (citado por Ferreira, 2003): 

 

 “O problema de pesquisa científica é de acordo com Kerlinger, “uma questão que 

pergunta como as variáveis estão relacionadas” e procura avaliar o modo como se 

relacionam os fenómenos ou variáveis. Um bom problema de pesquisa e um bom 

conjunto de preposições de problemas devem obedecer a três critérios (p.363). 

 

Tabela 28 - Critérios da questão de partida 

Critérios 

1º Critério “O problema deve expressar a relação entre 

duas ou mais variáveis. Pergunta: A está 

relacionado com B? “Como estão A e B 

relacionados com C?” 

2º Critério “O problema deve ser apresentado de forma 

interrogativa, porque o evidencia de forma 

directa”. 

 

3º Critério (ainda mais complexo que os 

interiores) 

“Exige que o problema seja tal que implique 

possibilidades de testagem empírica” do 

modo a que seja produzida “evidência real 

sobre a relação apresentada no problema”. 
 

Fonte: Ferreira, (2003) baseado em Kerlinger, (1980) 

 

Desta forma colocamos a questão de partida da seguinte forma: Qual o papel do capital 

cultural, habitus e do campo na produção e no consumo de experiências de turismo 

criativo? A pergunta de partida procura refletir as lacunas identificadas na revisão de 

literatura, mas também descrever a forma de funcionamento deste novo segmento através da 

tentativa de descrição da produção do seu campo em particular do estudo de caso Loulé 

Criativo. A pergunta de partida evidência igualmente os temas chave já evidenciados durante 
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a revisão de literatura que dão lugar aos três primeiros capítulos da tese e a sua relação entre 

elas. A questão de partida orientou igualmente o estabelecimento dos objetivos gerais e 

específicos elencados na subseção seguinte.  

 

4.4.4 Objetivos gerais e específicos  

 

A revisão de literatura permitiu identificar, definir e estabelecer alguns objetivos gerais e 

específicos, operacionalizados sob forma de questões a incluir nas entrevistas 

semiestruturadas. Os objetivos refletem as lacunas evidenciadas aquando da revisão da 

literatura procurando resolver estas questões e contribuir para a resolução das mesmas. A 

intenção de definir objetivos prende-se com o facto de facilitar a leitura do objeto de estudo 

em relação ao modelo teórico evidenciado nos capítulos anteriores, manter o foco no estudo 

e perspetivar a forma de analisar e discutir os dados.  

 

Os objetivos gerais e específicos refletem os temas que se pretendem tratar em ambas a oferta 

e a procura tendo havido, uma atualização na forma como as questões qualitativas são 

colocadas à oferta e à procura sob o quadro analítico de Bourdieu, assim como a inclusão de 

questões e proposições quantitativas inseridas no contexto da Conta Satélite do Turismo e 

as vantagens do turismo criativo em relação a outros tipos de turismo, evidenciadas na 

indispensável revisão de literatura. Os objetivos específicos refletem questões como: a 

formação de capital cultural à luz do consumo pós moderno, o desenvolvimento de 

competências por parte da oferta e procura, a utilização da criatividade no desenho de 

experiências criativas, o uso da criatividade enquanto estratégia de preservação do 

património material e imaterial da região de Loulé, a caraterização do perfil do “lifestyle 

enterpreneur” criativo e turistas criativos, a reaplicação do conhecimento ou competências 

cocriadas através do consumo de experiências criativas e a capacidade deste segmento 

contribuir para a criação de emprego e desenvolvimento de negócios criativos.  Detalhamos 

em seguida estas questões.   

 

Como objetivo geral identificamos a necessidade de perceber qual o papel que o 

conhecimento (capitais) detido pelos agentes (habitus) do turismo criativo desempenha no 
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desenvolvimento e consumo de experiências criativas (campo).  Como objetivos específicos 

podemos elencar os seguintes:  

 

1. Identificar a influência de formas sancionadas (família, escola e livros) e formas não 

sancionadas de aquisição de capital cultural (fontes de conhecimento ainda não 

legitimadas como os workshops criativos, internet, social media, tv, revistas) num 

mundo globalizado, de forma a aumentar a bagagem cultural dos agentes 

fornecedores e consumidores de experiências de turismo criativo (Bourdieu, 1985a, 

1985b, 1986, 1996; Everett, 2002; Page & Connell, 2009; Prieur & Savage, 2011; 

Richard & Munsters, 2010, Richards, 2011; Setton, 2005a; Setton, 2005b; Sharma, 

2008,). 

 

2. Percecionar a influência da trajetória de vida dos intervenientes do mercado do 

turismo criativo, como agentes influenciadores da qualidade de reprodução deste 

subcampo turístico, experiências passadas ligadas à cultura, criatividade e turismo, 

na cocriação aplicada a partir desses conhecimentos anteriores que ajudaram a 

moldar o caráter, comportamento, escolha e desempenho profissional ou hobby 

ligados à temática de atividades práticas no contexto criativo do turismo (Bourdieu, 

1985b, 1985a, 1986, 1996; Carvalho, 2014; Dendasck & Lopes, 2016; Page & 

Connell, 2009; Prahalad & Ramaswamy, 2003, 2004; Richards, 2016; Sharma, 

2008). 

 

3. Identificar a necessidade e efectividade do desenvolvimento de competências num 

contexto internacional e cosmopolita por parte dos intervenientes de turismo de 

forma a participar em atividades criativas durante as férias ainda que de forma mais 

passiva e ativa (Bourdieu, 1986; de Bruin & Jelinčić, 2016; Nedelcu, 2012; 

Pöllmann, 2013, 2016; Richards, 2011; Richards & Wilson, 2006b, 2007). 

 

4. Caraterizar os intervenientes do turismo criativo como membros integrantes da classe 

criativa ou ligados de alguma forma ao contexto criativo ou das indústrias criativas, 

assim como a presença de empreendedores de turismo criativo enquadráveis na 
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categoria de lifestyle entrepreneurs (Binkhorst, 2007; Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Dekker, 2012; Jóhannesson & Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Peters 

et al., 2009; Richards, 2011, 2012, Richards & Wilson, 2006, 2007). 

 

5. Procurar apurar se o consumo de experiências de turismo criativo contribui para a 

distinção social, reputação e posicionamento social de ambos os fornecedores de 

experiências criativas e por parte dos consumidores, percecionando a reprodução do 

subcampo do turismo criativo (Ahmad, 2013, 2017; Bourdieu, 1985b, 1985a, 1986; 

Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2019; Carvalho, Ferreira, & Figueira, 2011; 

Pappalepore et al., 2010, 2014; Richards, 2011; Siqueira, 2010). 

 

6. Escrutinar qual o tipo de distinção simbólica mais importante que o consumo de 

experiências de turismo criativo oferece e atribui aos intervenientes do seu campo 

através da sua caraterização nominal: Reputação, Reconhecimento, Qualidade, 

Transformação e Conhecimento acumulado para o futuro (Bourdieu, 1979, 1985a, 

1985b, 1986, 1989; Carvalho et al., 2019; Pappalepore et al., 2010, 2014, Richards, 

2011, 2016, Richards & Wilson, 2006b, 2007). 

 

7. Perceber se o conhecimento cocriado durante as experiências criativas será replicado 

no futuro em contexto familiar ou profissional. (Binkhorst, 2005; Binkhorst & Den 

Dekker, 2009; Carvalho et al., 2019; Pöllmann, 2013, 2016, Prahalad & 

Ramaswamy, 2003, 2004, Richards, 2011, 2016, Richards & Wilson, 2007, 2006).  

 

8. Apurar a perceção dos intervenientes, enquanto agentes sociais envolvidos na 

cocriação da experiência, em relação ao papel que a criatividade “quotidiana” do 

destino, desempenha na unicidade da experiência e o seu efeito nas intenções de 

revisitação do destino ou participação em novas experiências criativas  (Ali et al., 

2014, 2016, Binkhorst, 2005, 2007;  Binkhorst & Den Dekker, 2009; Boswijk, 

Thijssen, & Peelen, 2005; Brunner, 2016; Campos et al 2015, 2016; Carvalho, 2014; 

Jóhannesson & Lund, 2017; Messineo, 2012; Page & Connell, 2009; Richards, 
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2010b, 2013a, 2013b, 2016;  Richards & Marques, 2012; Richards & Wilson, 2006, 

2007; Rihova, 2013; Tan et al., 2013; Tan et al., 2014). 

 

9. Procurar verificar os contributos deste novo segmento de mercado em termos de 

criação de emprego inovador, instalação de criativos na região, caraterização e 

tipologias de empresas de turismo criativo, questões de género, salários e relações 

laborais, assim como no funcionamento da rede entre agentes (Fortuna & Maciel, 

2017; INE, 2006; Richards, 2010, 2011, Richards & Wilson, 2006, 2007). 

 

10. Aferir a contribuição do turismo criativo (através do estudo de caso Loulé Criativo) 

para a região e território de Loulé em matéria de preservação e desenvolvimento de 

técnicas de produção antigas artesanais nas áreas do artesanato, gastronomia, música, 

dança, fotografia, pintura entre outras (Fortuna & Maciel, 2017; INE, 2006; 

Richards, 2010, 2011, Richards & Wilson, 2006, 2007).    

 

Os objetivos aqui elencados foram desenvolvidos a partir da indispensável revisão da 

literatura e da abordagem do modelo analítico Bourdieusiano com todos os limites que isso 

implica. O refinamento dos objetivos foi feito depois de validarmos o guião anterior junto a 

observadores previligiados na cidade de Barcelona, Espanha. A necessidade de procurar dar 

mais consistência ao estudo, levou-nos mais tarde a incluir questões quantitativas de forma 

a percecionar a contribuição que este segmento tem na região de Loulé, nomeadamente 

através da rede Loulé Criativo. 

 

4.5  A conta satélite do turismo – enquadramento das experiências de turismo 

criativo no caso português 

 

Os pressupostos do turismo criativo podem ser identificados na interseção da criatividade, 

turismo, cultura, indústrias culturais e criativas, cocriação, a economia da experiência e 

economia criativa (Carvalho et al., 2019) e percecionado como forma de turismo cultural 

(Richards, 2010b, 2011, 2013b, Richards & Wilson, 2006, 2007) e como um subcampo do 

turismo cultural (capítulo 3) em formação, quando analisado por uma perspetiva 

Bourdieusiana. As atividades culturais e experiências criativas como workshops, são 
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apontados como formas de turismo criativo capazes de envolver o turista e os demais atores 

no processo de cocriação, para além de outras formas de desenvolvimento de turismo 

criativo e de experiências criativas. 

 

As experiências ditas culturais, apresentam um valor simbólico que ultrapassa o mero 

interesse económico. De acordo com Lewandowsli (2015): 

 

“As atividades culturais de vários tipos de produtos e serviços (…) são valorizadas 

– tanto por aqueles que os fabricam quanto por aqueles que os consomem – por 

razões sociais e culturais que, provavelmente, complementam e transcendem uma 

valorização puramente econômica. Essas razões podem incluir considerações 

estéticas ou a contribuição das atividades para a compreensão comunitária de 

identidade cultural” (p.138).  

 

Como referido, apesar de representar um micro-segmento e os documentos contextuais 

consultados não referirem diretamente o turismo criativo, é possível encontrarmos estes 

pressupostos em documentos chave das políticas públicas de turismo portuguesas como o 

Plano Estratégico Nacional de Turismo 2007-2015, o setor cultural e criativo em Portugal 

(Mateus, 2010) e a Estratégia Turismo 2027 (TdP, 2017).   

 

Matias, (2013) enquadra alguns aspetos críticos para a afirmação do turismo criativo de 

acordo com o touring cultural e paisagístico, experiências, novas formas de relação e 

cocriação com especial destaque para: a autenticidade e valorização de produtos autóctones, 

disponibilização de arte contemporânea, eventos focados nas indústrias culturais e criativas 

e na existência de espaços urbanos requalificados; a penetração dos setores da criatividade 

na cadeia de produção de valor do setor turístico; possibilidade de interação com os locais, 

experiências de aprendizagem (workshops) no destino e eventos de aprendizagem e 

participação do turista na vida local, relacionados com qualquer produto turístico. (Matias, 

2013, pp55-56).   
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O mesmo autor conclui que ao nível do Plano Estratégico Nacional de Turismo 2007-2015, 

apesar do conceito de turismo criativo não ser mencionado diretamente, em ambas as versões 

do Plano Estratégico Nacional de Turismo é abordado como fator essencial para a 

autenticidade das experiências oferecidas ao turista, a nossa "história, cultura e tradição", a 

importância dos eventos na captação de visitantes ao nível do city break, preocupações com 

a regeneração urbana, desenvolvimento de conteúdos (ricos em Multimédia) e narrativas nas 

vertentes das experiências e da co-criação (Matias, 2013, pp70-71). No contexto da 

investigação do autor, sobre o “Turismo criativo - uma abordagem ao caso português” este 

propôs o desenvolvimento do Roteiro Turístico de Portugal Contemporâneo “dado o 

conceito de turismo criativo ser relativamente insípido no PENT e dada a ausência de uma 

uniformidade concetual relativamente ao tema, abrangência e limites. (…) Esta necessidade 

decorreu do facto de “no nosso país ainda não se encontrar organizada uma oferta turística 

em termos de workshops destinados a turistas nacionais e estrangeiros”. (Matias, 2013, p. 

75).  

 

Neste sentido, a Estratégia Turismo 2027 pode enquadrar-se na lógica criativa pela ênfase 

que faz dos elementos intangíveis das experiências e entre os recursos imateriais dos destinos 

nacionais. Apesar de não mencionar o turismo criativo diretamente, estas menções tornam 

possível uma leitura condicente com a literatura do turismo criativo. Criatividade é 

mencionada em relação à criação de novos negócios e em relação ao conceito de open 

kitchen labs no contexto das Escolas de Hotelaria e Turismo promovendo inovação e 

transferência de conhecimento na gastronomia e hotelaria. O empreendedorismo criativo é 

igualmente mencionado e as sinergias entre as indústrias criativas e o turismo enquanto 

prioridade para a Estratégia Turismo 2027 (TdP, 2017) 

 

A análise quantitativa do turismo encontra na Conta Satélite do Turismo uma ferramenta 

para a contabilização dos seus efeitos económicos (ex: criação de emprego) num 

determinado país ou região (Archer & Owen, 1971) ao nível das várias componentes do 

produto turístico como por exemplo: o alojamento, restauração entre outros (Couto, 2011; 

Fortuna & Maciel, 2017; INE, 2006). O aparecimento da Conta Satélite do Turismo surgiu 

da necessidade de contabilizar os impactos económicos que o fenómeno turístico tem vindo 
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a proporcionar ao longo dos anos, em múltiplos países com implicações em várias atividades 

económicas, contribuindo para o desenvolvimento económico nacional.  

 

Nascendo da necessidade de proporcionar uma contagem mais detalhada dos consumos e 

serviços heterogéneos do turismo, a conta satélite do turismo para Portugal surgiu da 

realização de um protocolo entre o (INE) Instituto Nacional de Estatística e a (DGT) 

Direcção Geral do Turismo (INE, 2006), hoje (ITP) Instituto do Turismo de Portugal. A 

conta satélite do turismo consiste num sistema de informação integrada, que tem como 

objetivo principal apresentar, as atividades principais e produtos relacionados, direta ou 

indiretamente, com o turismo.  

 

Assim, a Conta Satélite do Turismo é diferente das contas nacionais pois permite caraterizar 

melhor o fenómeno do turismo. Enquanto as contas nacionais registam a totalidade da 

produção dos ramos de atividade, a Conta Satélite do Turismo regista apenas a parte das 

atividades produtivas que contribuem, para o turismo, bem como o volume proporcional de 

produção utilizada com fins turísticos (output turístico). (Fortuna & Maciel, 2017; INE, 

2006). 

 

As atividades caraterísticas são atividades produtivas cuja produção principal é caraterística 

do turismo, que servem os turistas e em que se verifica uma relação direta entre 

cliente/fornecedor.  

 

De acordo com o INE (2003):  

 

“É com base na contabilização da procura por atividades turísticas que se quantifica 

a oferta, uma vez que sem o consumo efetuado por indivíduo que estão de passagem 

num dado local, não haveria necessidade de se produzir determinados tipos de 

produtos e serviços, nomeadamente os turísticos” (citado por Fortuna & Maciel, 

(2017, p. 13).  
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No final as tabelas produzidas pela Conta Satélite do Turismo tornam possível: a) medir a 

contribuição para o PIB e a criação de emprego; b) distinguir as despesas de consumo 

turístico efetuadas num país e receitas fiscais geradas pelo setor; determinar o investimento 

efetuado no turismo; medir a influência na balança de pagamentos e identificar as 

caraterísticas dos trabalhadores empregados nesta atividade (Fortuna & Maciel, 2017); 

(OMT, 2000); 

 

Os produtos específicos do turismo ou indicadores incluídos na conta satélite do turismo 

incluem: Alojamento, Restauração, Transporte, Agências de viagens, operadores e guias, 

Serviços culturais, Recreação e Lazer e outros serviços de turismo (Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006). Em Portugal a lista (Apêndice 4) de produtos e ramos de atividade específicos 

do turismo foi adaptada de acordo com as classificações adotadas pelas contas nacionais e 

pelo sistema estatístico nacional INE, (2003); (Fortuna & Maciel, (2017).  

 

Em relação às caraterísticas da Conta Satélite do Turismo podemos elencar do lado da 

procura: o consumo turístico individual, o consumo turístico coletivo e a forma bruta de 

capital fixo; do lado da oferta a produção turística, o (VAB) Valor Acrescentado Bruto, o 

produto interno bruto do turismo e o emprego. A tabela acima indicada elenca os produtos 

caraterísticos e atividades caraterísticas por indicadores do qual destacamos os serviços 

culturais que contemplam as artes, museus e outros serviços culturais.  

 

As experiências de turismo criativo assentam nos princípios da economia da experiência e 

da economia criativa, onde atividades com forte componente simbólica são capazes, ainda 

que de forma discutível, promover o desenvolvimento de competências em tempo de férias, 

mas não só. As suas bases são a cultura, a arte, as catarerísticas singulares artístico-culturais 

de um destino e o uso criativo das mesmas, de forma a diferenciarem destinos, empresas e 

turistas pelo consumo distinto que possibilitam. “A criatividade será um diferencial que 

envolva o aprendizado do residente para com o turista” (Lewandowski, 2015, p. 136). A 

cocriação já aqui evidenciada, corresponde ao ato comum de produção e criação de valor 

entre comunidade local, fornecedores de produtos, serviços e experiências turísticas e os 

turistas criativos (Binkhorst, 2005; Binkhorst & Den Dekker, 2009; Prahalad & 
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Ramaswamy, 2003, 2004) através do consumo deste tipo de atividades criativas (Richards, 

2003a, 2010b, 2011). 

 

Se os critérios macro da C.S.T. apontam para a aferição do desempenho turístico nos moldes 

evidenciados anteriormente (emprego, PIB entre outras), o contributo do consumo de 

experiências de turismo criativo (Carvalho et al., 2015; Carvalho, Ferreira, & Figueira, 2016, 

2011, Richards, 2011, 2014;  Richards & Marques, 2012; Richards & Wilson, 2006, 2007; 

Santos, et al 2012) tem de ser visto em termos culturais, simbólicos, de desenvolvimento de 

capital cultural por parte dos seus interveninentes e seus impactes diretos ou indiretos 

permeáveis ao setor económico do turismo. A posição ontológica aqui expressa, ajuda a 

focar o estudo e a distinguir outputs do microsegmento do turismo criativo e das experiências 

presentes na rede Loulé Criativo. 

 

Porque o turismo criativo surge da interseção do turismo, da cultura, do crescente valor 

económico da cultura e das indústrias culturais e criativas, este traduz-se como um 

desenvolvimento do turismo cultural ou um subcampo do turismo cultural, em que os bens 

intangíveis (conceitos/experiências como imagem, identidades, estilos de vida/lifestyles, 

ambientes/atmospheres, narrativas) substituem bens tangíveis (museus, monumentos entre 

outros)  (Richards, 2013b).  O turismo criativo pode ser enquadrado (por tipologia e produto) 

no campo dos serviços culturais da Conta Satélite do Turismo, visto que, os seus serviços e 

atividades criativas (experiências turísticas culturais e criativas como workshops de 

culinária, dança, fotografia, gastronomia, artesanato etc; cursos com várias durações, 

masterclasses, atividades e eventos criativos, entre outras) são referidos pelos autores como 

formas de turismo criativo devedoras em muito às práticas de turismo cultural e artes 

tradicionais (Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2015, 2019, Ohridska-Olson & Ivanov, 2010; 

Richards, 2015, 2016, 2018, 2009b, 2010, 2011, 2014; Richards & Marques, 2012; Richards 

& Raymond, 2000; Richards & Wilson, 2006, 2007; Smith, 2016).  

 

Porque o presente estudo também teve o objetivo de contribuir para a quantificação do 

consumo do turismo, tornou-se necessário contextualizar a Conta Satélite do Turismo no que 

ao consumo cultural diz respeito, de forma a melhor caraterizar as vantagens deste tipo de 
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turismo. Apesar de se reconhecer o enorme peso dos vários produtos específicos do turismo 

presente na conta satélite do turismo, apenas nos interessou considerar a contribuição dos 

serviços culturais sem deixar de reconhecer a inestimável contribuição da totalidade dos 

produtos inerentes à Conta Satélite do Turismo. Assim e de acordo com os objetivos da 

Conta Satélite do Turismo (Medir o emprego das atividades caraterísticas do turismo, 

analisar o emprego das atividades caraterísticas, medir a contribuição do emprego turístico 

na economia) (INE, 2006), os seus objetivos foram tidos tendo em conta em relação às 

vantagens do turismo criativo presentes na literatura. Desta forma, foi importante 

percecionar alguns contributos quantitativos deste segmento turístico pouco estudado de 

acordo com a revisão de literatura do turismo criativo. 

 

De acordo com a OECD (2014): 

 

“O desenvolvimento do turismo criativo pode ajudar a atrair visitantes, aumentar e 

diversificar a procura, atingir novos targets e estimular o crescimento. No entanto 

dados acerca destas ligações [turismo, atividades culturais e criativas] são limitados 

e mais pesquisa é necessária de forma a medir o impacto da criatividade no turismo”. 

(p.56) 

 

Esta questão é referida por vários autores com especial destaque para Richards, onde 

defendem que mais estudos devem ser realizados, para se medir exatamente o contributo da 

cultura, da criatividade e do consumo cultural do turismo nos territórios e demais destinos 

(OECD, 2009, 2014, Richards, 2010, 2011, 2014, 2018; Richards & Marques, 2012; 

Richards & Wilson, 2006b, 2007).  

 

Em suma: se o quadro analítico de Bourdieu também priveligia uma análise de caráter 

qualitativo do fenómeno do turismo, nomeadamente do seu consumo cultural (Ahmad, 

2013), através da perceção do discurso dos agentes envolvidos na produção do subcampo do 

turismo criativo em relação ao campo dominante do turismo cultural, a contextualização da 

Conta Satélite do Turismo funciona como proxy de forma a colocar em evidência as 

vantagens (ex: económicas) que o turismo criativo pode originar, tal como vaticinado na 
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literatura deste nicho de mercado (Carvalho et al., 2019; Molina, 2016; Richards, 2009b, 

2011, 2014, 2016, Richards & Wilson, 2006a, 2007).  

 

Foi do interesse desta investigação, tentar compreender da melhor forma, os vários 

contributos que esta tipologia de turismo pode trazer para os seus intervenientes, mas 

também perceber os efeitos no seu território e no tecido empresarial turístico envolvido na 

região de Loulé, nomeadamente através do programa Loulé Criativo.  

 

4.5.1 Caraterização do estudo de caso –Loulé Criativo 

 

Loulé, concelho do distrito de Faro localizada na região do Algarve, constitui uma das 

regiões mais importantes das três regiões turísticas nacionais em conjunto com Lisboa e a 

Madeira. A região de Loulé é considerada uma das mais importantes para o setor do turismo 

devido às suas caraterísticas que reúnem o barrocal, a serra e as praias. “De salientar que os 

concelhos de Lagos, Portimão, Albufeira e Loulé sendo os grandes polos turísticos da região 

são responsáveis pela disparidade que existe entre zonas”(Correia & Águas, 2016, p. 14). A 

presença de infraestruturas e estruturas turísticas na região de Loulé é testemunho da sua 

importância regional e nacional nomeadamente devido à qualidade de zonas como o 

complexo de Vilamoura com a Marina de Vilamoura, uma academia de golfe e cinco campos 

de golfe, um casino, várias discotecas, clube de ténis, clube de mergulho, outras instalações 

de lazer, uma extensa praia, e dezenas de hotéis de 4 e 5 estrelas.  

 

Inserido numa região com elevado potencial turístico, reúne as caraterísticas da importância 

da gastronomia e dietas mediterrânicas, a riqueza cultural das influências árabes e 

muçulmanas presentes na história de Portugal oferece entre outras condições fenomenais 

para a prática do turismo de Sol e Praia entre outros (A. Correia & Águas, 2016). A estratégia 

do município tem passado por revitalizar a oferta turística nos anos recentes nomeadamente 

através de estratégicas diferenciadoras e criativas de forma a proporcionar novas 

experiências turísticas assentes na cultura algarvia. Uma dessas estratégias nos anos recentes 

passou pela implementação do evento Festival MED de forma diferenciar a oferta tradicional 

de Sol e Praia na região (Carvalho et al., 2011).  
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O evento FESTIVAL MED, estudado na dissertação de mestrado do autor da presente tese 

(Carvalho, 2011), tinha como objetivo verificar qual o contributo dos eventos culturais e 

criativos para a diversificação da oferta tradicional algarvia. Esta seria realizada através da 

oferta de um cartaz cultural baseado nas músicas do mundo e estratégias compagináveis com 

a literatura do turismo criativo. De facto ainda hoje o evento possibilitou ao concelho 

posicionar-se no palco dos festivais de verão com recurso ao uso da criatividade nos add ups 

(workshops de dança, artesanato, música, animação de rua, exposições entre outros) 

presentes no evento ao longo das várias edições (Carvalho et al., 2011). A estratégia apesar 

de inovadora, não teve a capacidade por si só de revolucionar a imagem do destino turístico 

maduro do Algarve (Carvalho, 2011; Carvalho et al., 2011; Richards, 2013b). 

 

O próximo passo criativo seguido pelo município, de forma a inovar e a diferenciar a oferta 

turística foi o estabelecimento de uma rede de turismo criativo intitulada Loulé Criativo em 

2015. Segundo o site do município de Loulé esta rede consiste “numa oferta organizada que 

permite à “nova geração do turismo” participar ativamente na cultura, tradições e modo de 

vida dos residentes, em interação com as gentes e o carácter singular do destino turístico. O 

Município de Loulé oferece aos viajantes a possibilidade de fazer uma imersão na Cultura 

do concelho, proporcionando-lhes vivências únicas, por meio de experiências e de 

aprendizagens. (…) Abrange cinco grandes temáticas: a arte, o artesanato, a gastronomia, o 

património e o ritmo, e deste modo cria o ambiente perfeito para que o visitante se integre 

no espírito do lugar, conheça as suas gentes e desenvolva aprendizagens pessoais 

enriquecedoras” (http://www.cm-loule.pt). A visão institucional do município de Loulé é 

perentória ao afirmar o turismo criativo como um subsegmento do turismo cultural como se 

pode ler num dos seus prospetos. 

 

O projeto reúne um conjunto de parceiros diferentes com representação em vários setores do 

turismo. Esta rede é a única até ao momento que enquadra a rede internacional de turismo 

criativo (www.creativetourismnetwork.org) (Carvalho et al., 2018) para fins de troca de 

sugestões e experiências, e também organiza ações conjuntas de promoção e divulgação dos 

trabalhos realizados segundo o município louletano. O conjunto de parceiros é de natureza 

privada entre os quais se destacam estabelecimentos hoteleiros, restaurantes, bares, hostel, 

http://www.cm-loule.pt/
http://www.creativetourismnetwork.org/
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empresa de animação, agência de viagens entre outros. O projeto procura aproximar e 

estabelecer sinergias entre artesãos e criativos, de forma a reabilitar e desenvolver técnicas 

antigas artesanais e projetar uma nova atividade artesanal mais contemporânea 

nomeadamente através do projeto (TASA) Técnicas Ancestrais Soluções Atuais. 

 

Todo o trabalho de promoção cultural das atividades é realizado através de Galerias de Arte, 

Ateliers, associações culturais juvenis e a organização de eventos, exposições, mostras e 

encontros entre criativos. A componente de formação está ligada a um Design Lab, rede de 

oficinas e residências artísticas colocando frente a frente criativos de fotografia, 

gastronomia, música, artesanato, costura entre outros. Segundo o site do Loulé Criativo a 

componente da formação tem como objetivo dar respostas a necessidades de aquisição e 

reforço de competências nas artes, ofícios e setor criativo.  

 

Os parceiros (Apêndice 4) são assim apontados como os pontos fortes de uma rede de 

parceria que, oferecendo serviços criativos, promove e procura preservar elementos 

importantes da cultura algarvia. As condições em que estas experiências são prestadas assim 

como a forma de promoção e funcionamento da rede revestem-se de crucial importância para 

o autor. As vantagens que o turismo criativo pode, de forma discutível, trazer para os 

territórios de baixa densidade populacional, destinos turísticos maduros, a possível criação 

de emprego, revitalização de técnicas antigas entre outros, tornam-se assim alvos de 

inquérito científico enquadrado na Conta Satélite do Turismo como já aqui foi referido. Com 

especial atenção aos indicadores de serviços culturais, lazer e desporto, foram definidas 

questões segundo os objetivos da Conta Satélite do Turismo (Couto, 2011; Fortuna & 

Maciel, 2017; INE, 2006), de forma a analisar a realidade do funcionamento das 

empresas/parceiros ligados ao projeto Loulé Criativo. 

 

As questões quantitativas para além de possibilitarem a análise do turismo criativo, permitem 

enquadrar as vantagens apontadas na literatura do turismo criativo nos objetivos da Conta 

Satélite do Turismo no que diz respeito à criação de emprego, a dinamização territorial 

imprimida pela rede e o desenvolvimento da economia local. A próxima subsecção detalha 

os métodos e técnicas de investigação escolhidas. 
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4.6 A escolha dos métodos e técnicas de investigação qualitativas e quantitativas 

 

Nesta seção é caraterizada a abordagem dos métodos mistos baseada no trabalho conjunto 

entre métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Com a certeza de que ambos podem e 

devem coexistir em matéria de investigação científica, posição confirmada por vários autores 

(ex: Jennings, 2010; Stockemer, 2019) e aplicados em vários estudos turísticos (ex: 

Khodadadi & O’Donnell, 2017; Melkert & Vos, 2010; Saayman, Li, Scholtz, & Fourie, 

2020), estes, constituem uma ferramenta heurística de abordar determinado fenómeno 

turístico.  

 

Com semelhanças e diferenças, ambos os métodos e técnicas podem ser complementares 

reforçando a vertente da triangulação (Jennings, 2010; Melkert & Vos, 2010; Richards & 

Munsters, 2010)  de abordagem mista (qualitativa com a implementação de entrevistas 

semiestruturadas com questões abertas e de abordagem quantitativa recorrendo ao uso de 

proposições Likert). Procurou-se elencar as técnicas qualitativas de recolha/(re)interpretação 

do material empírico e métodos de análise de dados quantitativos de forma a complementar 

com o cálculo das médias das proposições Likert, de maneira a verificar se os dados obtidos 

desta forma variavam ou confirmavam a intencionalidade de resposta das questões abertas.  

 

Como este estudo assenta na abordagem mista, descrevemos em seguida as principais 

caraterísticas, alcances e limitações da abordagem qualitativa e quantitativa. A metodologia 

qualitativa é caraterizada por uma abordagem indutiva (casos gerais para casos concretos ex: 

de uma visão ampla do turismo cultural para o caso concreto do turismo criativo), uma visão 

do mundo consistindo de realidades múltiplas (posição das empresas/criativos, dos turistas 

criativos e do investigador), uma relação epistemológica/subjetiva entre investigador e 

participantes, o conhecimento é transacional o que significa mudança social (ex: como o 

agente social se posiciona e se vê no campo e como isso o leva a agir segundo a lógica do 

campo ou campos), o investigador é visto como um insider pelos participantes no estudo 

(ex: como um turista criativo), o desenho de pesquisa é específico visto que é baseado no 

contexto social em que é estudado (experiências de turismo criativo em Loulé) (Jennings, 

2010; Quivy & Campenhoudt, 2005). De destacar ainda que na abordagem indutiva na 

investigação qualitativa, as categorias de codificação não emergem da revisão de literatura 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

242 

 

sendo que a abordagem dedutiva na investigação qualitativa, carateriza-se pelo facto de no 

processo de codificação (ver 4.6.6) as categorias emergirem previamente da revisão de 

literatura (ex: Machado, 2018). 

 

Ainda na pesquisa qualitativa, o investigador está interessado em temas emblemáticos que 

surgem durante o desenvolvimento do estudo assim como a interpretação/reconstrução do 

material empírico está focado em temas chave e motivos associados aos participantes a 

serem estudados (ex: o papel das competências dos agentes como capital cultural e 

simbólico, a reaplicação do conhecimento adquirido pós-experiência, a diferenciação 

perante os outros participantes no turismo entre outros), os materiais empíricos são 

representados sob forma de unidades textuais em vez de representações numéricas (análise 

dos discursos documentados), a representação dos resultados é normalmente escrita em 

forma de narrativa, refletindo uma “fatia de vida” correspondente ao pano de fundo do estudo 

específico (experiências criativas) (Jennings, 2010, pp. 127-128).  

 

É de destacar a vertente “etnográfica” da entrevista cuja metodologia se conjuga bem com 

os termos de Bourdieu. De acordo com Meo (2010): 

 

“A etnografia é um método particularmente produtivo de se estudar a prática social 

a partir de uma perspetiva Bourdieusiana, com o focus em conceitos como espaço 

social, jogos sociais ou campos, classe social, habitus, capital ou o sentido dos 

indivíduos sobre o jogo” (Bourdieu, 1985, 1986, 1988, 1990) (citado por Meo, 2010, 

p. 151).  

 

A recolha dos dados é realizada sobre a perspetiva émica (Jennings, 2010), condicente com 

o quadro analítico de Bourdieu e os seus seguidores e ainda porque permite percecionar 

várias realidades (ex: raios de ação dos agentes “criativos” presentes no subcampo do 

turismo criativo) com a valorização do papel interno reflexivo fundamental que o 

investigador desempenha entrando no meio social onde se desenrola o ato fenomenológico 

(Bourdieu, 2016). DE acordo com Fetterman (1989)“O paradigma interpretativo das ciências 

sociais tem como a premissa a crença de que a visão interna permite as melhores lentes para 
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compreender o fenómeno a ser estudado, por causa da visão interna ou “perspetiva émica”, 

permite a identificação de múltiplas realidades” (citado por Jennings, 2010, p. 126).  

 

O investigador pode ainda socorrer-se de vários programas informáticos de forma a facilitar 

a interpretação dos dados primários e secundários. Por exemplo o NVivo permite ao 

investigador codificar e retirar do texto de documentos múltiplos, presentes numa base de 

dados, a informação necessária. De acordo com Zamawe, (2015): 

 

“O software não é metodologicamente específico, permitindo trabalhar bem com 

uma ampla varidedade de desenho de pesquisa qualitativa e métodos de análise de 

dados como análise de discurso, “grounded theory”, análise de conversacional, 

etnografia, revisão de literatura, fenomenologia e métodos mistos”. (p.13) 

 

Poderá assim determinar relações de maneira a verificar a “autenticidade” de uma teoria. A 

“teoria” é construída usando representações gráficas e redes. Adaptado de Jennings, (2010, 

pp. 221–224). Na presente tese como referido anteriormente, utilizou-se o software NVivo 

12 Plus. “O Nvivo é uma ferramenta de análise qualitativa líder no mercado e tem sido usada 

e testada para análise de conteúdo por muitos investigadores (Zha, Kelly, Park & Fitzgerald, 

2006)” (citado por Abdous, He, & Yen, 2012, p82), tem estado no topo dos softwares 

qualitativos, utilizados para fins de análise qualitativa (Bazeley & Jackson, 2013; Bazeley 

& Richards, 2006; Cação, 2009; Coppola, 2011; Richards, 1999; Saur-Amaral, 2012; Woolf 

& Silver, 2017; Zamawe, 2015).  

 

Como já referenciado, também fizemos uso de metodologia quantitativa. Uma metodologia 

quantitativa é caraterizada por uma abordagem dedutiva2, uma visão ontológica que vê o 

mundo como consistindo de relações causais (ex: o turismo criativo cria emprego) e uma 

epistemologia objetiva assente numa perspetiva ética onde o investigador se coloca à parte 

do objeto ou população investigada. A pesquisa é estruturada, sistemática e replicável que 

privilegia a coleção de dados numéricos e análises estatísticas utilizando tabelas e gráficos 

                                                 
2 Recordamos o que já referimos em relação às abordagens indutivas e dedutivas na investigação qualitativa. 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

244 

 

estatísticos de forma a representar as conclusões. Estas conclusões são normalmente 

generalizáveis para a população em geral. Os métodos principais de recolha de dados são 

inquéritos (questionários e entrevistas), estudos de caso, métodos de observação e avaliação 

de impactos (Jennings, 2010; Melkert & Vos, 2010; Richards & Munsters, 2010).  

 

A diferença entre a pesquisa qualitativa e quantitativa está principalmente relacionada com 

o método de recolha de dados ou quantidade de dados analisados, sendo as duas visões 

complementares resultando por sua vez numa abordagem mais holística (Melkert & Vos, 

2010), posição que prevaleceu na presente investigação. O apêndice 5 resume as principais 

diferenças entre as duas perpetivas de investigação, das quais procurámos destacar o que têm 

em comum. A visão dos métodos mistos foi aqui privilegiada de forma a estudar o objeto de 

estudo de maneira mais aprofundada perspetivando uma análise holística do fenómeno 

turístico. 

  

“Como Veal, (1992) refere, no final os métodos não são intrinsecamente bons ou maus, mas 

apropriados ou desapropriados em relação à pergunta de partida” (Richards & Munsters, 

2010, p. 212). “Em ambas as pesquisas quantitativas e qualitativas, um bom raciocício é de 

suma importância (…) sendo que a combinação de métodos pode melhorar a validade da 

pesquisa” (Melkert & Vos, 2010, pp 35-36). A figura seguinte resume os métodos e técnicas 

utilizadas na pesquisa.  
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Figura 9 - Desenho da pesquisa de investigação 

Fonte: Elaboração própria 

 

Olhando para as técnicas que ambos os métodos nos oferecem, passamos a listar os métodos 

e técnicas mistas escolhidas na subseção seguinte, estando sempre ciente da maior incidência 

de uma perspetiva qualitativa sobre a perspetiva quantitativa do objeto de estudo. Incidência 

marcada pelo desenho do projeto de pesquisa, pela inclusão do modelo analítico 

Bourdieusiano, modo de realização da revisão de literatura e natureza do objeto de estudo.   

 

4.6.1 Tipo e natureza do estudo de caso  

 

O estudo de caso é um método de investigação passível de ser utilizado por ambos 

investigadores qualitativos e quantitativos (Jennings, 2010). Este consiste numa abordagem 

que utiliza a investigação aprofundada de um ou mais exemplos de um fenómeno social, 

usando uma variedade de fontes de dados (Jupp, 2006). De acordo com Yin, (2014, p. 16), 

“um estudo de caso é definido como um inquérito empírico que investiga um fenómeno 

contemporâneo (o “caso”) de forma aprofundada no seu contexto real”, quando as fronteiras 

entre fenómeno e contexto não são ainda claramente evidentes (Jennings, 2010) para o 
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investigador. “Um caso pode referir-se a uma pessoa individual, um evento, ou atividade 

social, grupo, organização ou instituição” (Jupp, 2006, p. 20).  

 

Ainda segundo Stake, (2006 citado por Jennings, 2010, p185), “o estudo de caso pode ser 

ambos o processo de inquérito sobre o caso e o produto desse inquérito”. Este método pode 

envolver a escolha de um caso único (por exemplo, um estudo sobre uma comunidade ou 

uma “sociobiografia” de um membro de uma subcultura desviante) ou um número 

(possivelmente muito grande) de casos (por exemplo, a análise do conflito comportamental 

entre diferentes tipos de grupos de trabalho) (Jupp, 2006). “Os estudos de caso incorporam 

a utilização de observação participante e etnografia como parte do repertório de métodos que 

podem ser utilizados para recolher material empírico sobre um caso específico ou vários” 

(Jennings, 2010, p. 185).  

 

A literatura sugere vários tipos de estudos de caso, sendo que “é possível distinguir diferentes 

modalidades de estudos de caso, de acordo com a finalidade da sua utilização, do seu 

tamanho e da forma como é analisado” Creswell, (2003, 2007); Yin, (2003) (citados por 

Devile, 2014). Segundo Jennings, (2010) a tipologia de estudos de caso inclui: o 

exploratório, explicativo, único, múltiplo (Yin, 2009) e intrínseco, instrumental e multicasos 

(Stake, 2006). As suas respetivas descrições, vantagens e desvantagens estão resumidas no 

apêndice 6.  

 

“Para Yin (2003), um estudo de caso pode ser considerado exemplar, se forem verificadas 

cinco características gerais: tem de ser significativo, completo, considerar perspetivas 

alternativas, apresentar evidências suficientes e ser apresentado de forma cativante” (Devile, 

2014, p135). De forma a melhor abordar o objeto de estudo, a natureza do fenómeno a ser 

investigado e a responder aos objetivos da presente tese, a escolha recaiu nos casos múltiplos 

de forma a investigar situações de vida real (experiências de turismo criativo) cujas fronteiras 

não se conhecem na totalidade (ex: fatores que levaram ao desenvolvimento de capital 

cultural dos agentes do subcampo do turismo criativo). A escolha de múltiplos casos (Yin, 

2003) individuais centrou-se igualmente na tipologia de empresas de turismo que oferecem 

este tipo de experiências a turistas cujas motivações correspondem às evidenciadas na 
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literatura consultada, nomeadamente de constituírem muitas vezes empresários em nome 

individual.  

A incidência do estudo de caso do “Loulé Criativo” justifica-se pela representatividade das 

empresas envolvidas nesta rede, pela tipologia de empresas de turismo criativo e de turismo 

(agência de viagens, hostels, empresas de animação turística, restaurantes, artesãos, criativos 

entre outros) onde as experiências criativas oferecidas aos turistas correspondem aos 

evidenciados na revisão de literatura do turismo criativo. A pertinência do estudo acentuou-

se ainda mais pelo investigador ter analisado um festival de cariz criativo (Festival Med) na 

mesma cidade (Carvalho, 2011), evento promovido pelo município de Loulé, onde 

atualmente a rede se faz representar por razões de promoção, prestação de serviços e 

experiências de turismo criativo (www.loulécriativo.pt). 

 

A possibilidade de entrevistas a ambos os lados da oferta e da procura, também influenciou 

a escolha das empresas de turismo criativo, providenciando o contexto e os meios para a 

realização das nossas entrevistas, onde o contexto que se privilegiou foi o das experiências 

criativas nomeadamente os workshops. Para responder aos imperativos do problema de 

pesquisa, seria necessário encontrar um estudo de caso onde existisse um conjunto de 

empresas de turismo criativo, respetivos clientes e a oferta e consumo de experiências 

criativas como workshops.  

 

Neste sentido e depois de uma pesquisa online e indicação por parte município de Loulé, 

foram identificadas vários produtores de experiências de turismo criativo com meios de 

oferecer a oportunidade do desenvolvimento criativo aos turistas, através da participação de 

atividades criativas presentes na literatura de turismo criativo assim como a oferta de 

atividades mais ou menos ativas e possibilitadoras de desenvolvimento criativo dos 

intervenientes (Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2019; de Bruin & Jelinčić, 2016; Richards, 

2011; Richards & Wilson, 2006, 2007).  

 

4.6.2 Requisitos da população (lado da oferta) e da amostra (lado da procura) 

 

A presente tese incidiu na escolha do estudo de caso, onde se procurou mensurar tanto o lado 

da oferta como o lado da procura, podendo-se referir no lado da oferta às entrevistas 

http://www.loulécriativo.pt/
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realizadas à quase totalidade dos criativos presentes na rede Loulé Criativo, correspondentes 

à lista disponibilizada de participantes pelo município. Esta lista foi atualizada em relação 

ao conjunto de indivíduos presentes no website na lista de parceiros da rede 

(http://loulecriativo.pt/pt/turismocriativo/parceiros), tendo sido apenas considerados os 

parceiros que ofereciam experiências ou workshops criativos correspondendo ao nosso 

objeto de estudo.  

 

Do lado da procura, seguindo os dados disponibilizados pelo município referentes aos 

participantes em workshops criativos (Anexo 1) referente aos participantes de 2017 e parte 

de 2018. Estes entrevistados tanto do lado da oferta como da procura, reuniam a condição 

necessária para serem elegíveis para o nosso estudo, visto que todos tinham oferecido e 

consumido pelo menos uma experiência de turismo criativo, oferecida pela rede Loulé 

Criativo.  

 

4.6.2.1.Seleção da população (Oferta) 

 

A população pode ser considerada como a totalidade de indivíduos representativos dessa 

“população”, mas no contexto da investigação, isso não significa necessariamente o número 

de pessoas. É um termo coletivo para descrever uma quantidade total de coisas ou de casos 

do tipo correspondente ao nosso objeto de estudo. Desta forma, a população pode consistir 

de certos tipos de objetos, organizações, pessoas ou até mesmo eventos/acontecimentos 

(Walliman, 2011).  

 

As populações podem ter as seguintes caraterísticas: homogéneas onde todos os casos 

escolhidos são similares; estratificadas contendo camadas como níveis de instrução; 

estratificadas proporcionalmente conhecendo-se porções dessas camadas; agrupadas por 

tipos com diferentes grupos sociais e agrupadas por localização (Walliman, 2011). A lista 

de múltiplos estudos de caso (Jennings, 2010; Yin, 2014) deste estudo procurou agrupar 

criativos e empresas de animação, que oferecessem experiências de turismo criativo a 

turistas, através da rede Loulé Criativo, correspondendo por sua vez, à revisão de literatura 

efetuada anteriormente. 

 

http://loulecriativo.pt/pt/turismocriativo/parceiros
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Uma vez escolhido o estudo de caso Loulé Criativo, havia que voltar aos objetivos gerais e 

específicos da presente tese, de forma a escolher as técnicas de investigação e selecionar o 

tipo de amostragem a aplicar na investigação de campo. Depois de caraterizada a rede de 

parceiros que constituíam o Loulé Criativo (ponto 4.5.1), chegou-se à conclusão que apenas 

seriam escolhidos como população para o nosso estudo, os agentes sociais que: do lado da 

oferta se constituíssem como empresas de turismo criativo ou criativos com atividade aberta 

em nome individual, (realidade que se verificou quase na totalidade das entrevistas do lado 

da oferta) e que oferecessem efetivamente experiências criativas, correspondentes aquelas 

identificadas na revisão da literatura, afetos à rede Loulé Criativo. 

 

Sendo que, a lista providenciada pelo município referia à altura do contacto com uma das 

responsáveis da rede, a Dra. Dália Paulo (Município de Loulé), eram apenas 19. Procurámos 

falar com todos os criativos e descobrimos que alguns, apesar de ainda se encontrarem no 

site enquanto parceiros, o tinham sido logo no início do lançamento da rede e na altura da 

investigação de campo referiram que já não estavam ativos na rede. Contactámos todos os 

parceiros no sentido de nos indicarem outros parceiros atuais (técnica snowball reutilizada 

em relação à procura) que não estivessem mencionados no site ou indicados pelo município, 

de forma a considerarmos o máximo de parceiros a que pudéssemos recorrer. Depois de 

múltiplos contactos e agendamentos, conseguimos realizar um total de 21 entrevistas a 

criativos/empresas parceiras da rede. Sendo que no total de 21 entrevistas realizadas, 19 

foram analisadas visto que em dois casos, por se tratarem de pessoas com alguma idade, não 

souberam responder a algumas questões, pelo que se optou por não incluir estas entrevistas 

na análise de dados. O seu anonimato foi garantido no desenrolar da presente investigação. 

 

Desta forma, tivemos ainda em consideração a organização temática da oferta da rede de 

parceiros do Loulé Criativo. As cinco áreas de oferta de experiências (Arte, Artesanato, 

Gastronomia, Música e Património) revelaram-se de extrema importância, procurando assim 

a representação da totalidade das áreas temáticas. A definição da população recaiu também 

na escolha de agentes diretamente envolvidos na oferta e consumo das experiências criativas 

pelo que agentes com funções de gestão, reservas, atos promocionais entre outras, fossem 

preteridos. Assim ao investigar 19 parceiros oficiais da rede conseguimos igualmente 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

250 

 

abranger todos os temas criativos afetos à rede Loulé Criativo. Não foram incluídos parceiros 

que estivessem ligados ao Loulé Design Lab ou outras vertentes da rede sendo que apenas a 

rede de Workshops criativos das cinco áreas criativas referidas anteriormente, foram 

considerados. Esta escolha apesar de constituir em si uma limitação (subponto 8), ajudou o 

autor a focar-se neste tipo de experiências criativas específicas. 

 

4.6.2.2 Caraterização da amostra (Procura) 

 

“A mostragem refere-se à forma como os sujeitos ou unidades de estudo da população alvo 

são incluídos do projeto de pesquisa” (Sarantakos, 2005 citado por Jennings, 2010, p. 137). 

Num sentido lato, a amostra representa a população a ser inquirida pelo investigador 

constituindo um conjunto de fontes de dados que são retirados de uma população abrangente 

de potenciais dados (Given, 2008). “O processo de selecionar apenas um pequeno grupo de 

casos de um grupo maior é chamado de amostragem” (Walliman, 2011, p. 108). 

 

Existem amostragens não probabilísticas e amostragens probabilísticas sendo que, as 

abordagens não probabilísticas enquadram a amostragem por conveniência, amostragem 

intencional, amostragem de peritos, amostragem por quotas, amostragem de snowball, 

amostragem temporal e amostragem de eventos Saratakos, (2005); Neuman, (2006) (citados 

por Bradford University School of Management, 2007; Given, 2008; Jennings, 2010; 

Walliman, 2011).  

 

Fazer uma amostragem tem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, os autores 

referem que o tempo necessário para fazer a amostragem é reduzido, assim como os recursos 

humanos e a análise dos dados. O estudo pode ser realizado num curto espaço de tempo com 

um número relativamente pequeno de membros de uma população, permitindo que o tempo 

passado com cada membro seja usado de forma a recolher mais informação (Jennings, 2010).  

 

Como desvantagens existem problemas em determinar o tamanho da amostra e a unidade de 

amostragem (Given, 2008; Jennings, 2010). De acordo com Sarantakos, (2005) (citado por 

Jennings, 2010) os sujeitos ou unidades de investigação devem ser sistematicamente e 

objetivamente escolhidos, definidos inequivocamente, ser listados apenas uma vez na 
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população, não serem trocados ou descartados e selecionados sem viés, usando processos 

ética e cientificamente justificados. 

 

A amostragem por conveniência pode ser definida com uma amostragem onde os inquiridos 

são selecionados com base na sua disponibilidade, proximidade em relação ao investigador 

e disponibilidade do investigador em abordar os participantes. Essencialmente os indivíduos 

estão disponíveis para participar no estudo. No entanto estes tipos de amostragem não são 

representativos de toda a população de onde são retirados podendo assim faltar 

transferibilidade ou validade externa (Given, 2008; Jennings, 2010; Walliman, 2011).  

 

Porém “é geralmente assente que as conclusões de um estudo mais amplo são mais 

convincentes do que um estudo menor” (Walliman, 2011, p95) e é a menos desejável dos 

métodos de amostragem visto que não permite atingir todos os objetivos nem é estratégica 

de acordo com Patton, (2002) citado por Jennings, (2010). 

 

No caso da presente tese, a metodologia qualitativa enquadrada no quadro analítico de Pierre 

Bourdieu, assenta nas suas principais ferramentas de pensamento. De forma a escolher a 

tipologia de amostragem, esta refletiu os objetivos da investigação, tendo por isso que 

preencher os requisitos do turismo criativo evidenciados na revisão de literatura, permitindo 

percecionar a cocriação e acumulação de capital cultural por parte dos intervenientes deste 

segmento emergente, ao mesmo tempo que os conceitos de Habitus, capital e campo estão 

presentes. Por outro lado, o complemento quantitativo acerca do “confronto” entre as 

vantagens do turismo criativo (Richards, 2010, 2013b) e os objetivos da Conta Satélite do 

Turismo serviram de requisito à definição da amostra.  

 

O tamanho de amostragem na metodologia qualitativa é verificado quando ocorre o que os 

autores apelidam de “saturação teórica” ou quando se verificam “redundâncias” na 

informação recolhida pelo investigador, confirmando as “teorias” prévias ( de acordo com 

Lincon & Guba, (1985); Punch, (2005) (citados por Jennings, 2010) ou como postulado por 

Charmaz, 2010 citado por (Devile, 2014). Esta saturação teórica ocorre quando, após a 
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realização de um certo número de entrevistas, os materiais correspondem a categorias já 

identificadas, ou seja, não emergem novas evidências ou categorias.  

 

Isso foi o que se verificou na presente tese quando os entrevistados se repetiam em relação 

a algumas ideias nas entrevistas (Stoffelen, 2020) nomeadamente do lado da oferta: A 

influência em muitos casos da família e da escola no interesse por atividades criativas, a 

ideia de autodidatismo e empreendedorismo criativo necessário nas áreas criativas, a opinião 

positiva em relação à rede e ao papel do município, posições ontológicas dos criativos, 

desenvolvimento de certas competências durante os workshops dependendo das capacidades 

dos participantes e do grau de liberdade criativa do workshop.  

 

No lado da procura: a efetividade do desenvolvimento de competências durante o consumo 

de experiências criativas, a partilha de conhecimento entre criativos e participantes, a 

intenção de reaplicar o conhecimento adquirido depois da realização do workshop junto da 

família e amigos, a justificação de terem participado nos workshops por razões não 

motivadas por necessidades profissionais mas pessoais, a perceção que os participantes têm 

das potencialidades do turismo criativo e da rede  Loulé Criativo, não surgindo depois novas 

categorias em ambos os lados da oferta e da procura.  

 

Ao utilizar a amostragem por conveniência é o investigador que decide quando é que os 

participantes suficientes foram inquiridos. “O corte não é predeterminado, mas emerge como 

um resultado do processo de pesquisa e a interpretação simultânea de material empirico” 

(Jennings, 2010, p149). Para a realização de entrevistas a um total de 23 turistas que 

participaram pelo menos em um workshop criativo oferecido pelos membros da rede Loulé 

Criativo, recorremos também à técnica de snowball onde foi pedido tanto ao município 

quanto aos próprios criativos, os contactos dos seus participantes e a partir daí foi possível 

entrevistar 23 participantes criativos.  

 

Como já foi referenciado anteriormente, a tipologia de experiências de turismo criativo 

destaca-se pela sua intensidade e fator de participação dos turistas. Estes podem escolher 

entre um vasto leque de experiências baseadas em vários tipos de “artes” e técnicas 
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caraterísticas dos destinos onde são apreendidas (Carvalho et al., 2015, 2019; Richards, 

2009a, 2011; Richards & Wilson, 2006a, 2007). 

 

Assim, os critérios de escolha da região a investigar teriam que reunir as seguintes 

caraterísticas: A existência de criativos/produtores de turismo criativo, a necessidade e 

efetividade do desenvolvimento de competências e a oferta de experiências/workshops de 

turismo criativo. Cedo se escrutinou a possibilidade de escolha da rede de parceiros em Loulé 

no Algarve por reunirem todos estes requisitos. Como caraterizado anteriormente no 

subponto 4.5.1, esta rede de parceiros é única no país (Carvalho et al., 2018; Remoaldo & 

Cadima-Ribeiro, 2019), e constitui um exemplo de aposta na cadeia de valor do turismo com 

especial incidência no território de Loulé, promove a necessidade do desenvolvimento de 

competências e oferece um conjunto de experiências criativas correspondento aos 

pressupostos deste segmento presente na revisão de literatura.  

  

Como o objeto de estudo trata de um segmento emergente e por inexistência de uma base de 

dados ou listagem de empresas de turismo criativo em Portugal, à data da realização da 

presente investigação, a escolha recaiu em empresas de animação e criativos que 

oferecessem este tipo de atividades de turismo criativo. O caso do Loulé Criativo, 

demonstrou ser um estudo de caso onde o turismo criativo, a região circunscrita a Loulé, a 

tipologia de rede de parceiros ali estabelecida e mais importante, a necessidade de 

desenvolvimento de competências e os serviços e experiências criativas ali prestadas se 

enquadravam ao objeto de estudo desta tese.   

 

Os entrevistados foram contactados pessoalmente por indicação dos criativos ou empresas 

que haviam oferecido experiências criativas muitas vezes atuando estes como parceiros de 

investigação. De facto, muitos dos participantes foram abordados depois de muita insistência 

nossa para a realização das entrevistas que ocorreram presencialmente ou via Skype. 

 

4.6.3 Entrevistas  

A nossa escolha dos métodos de recolha de material empírico fazem parte do corolário da 

estratégia de estudo tipo etnográfico tal como referido por Jennings, (2010). Como processo 

metodológico de acordo com Pereiro (2010): 
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“o trabalho de campo” faz com que o investigador descreva, traduza, explique e 

interprete a cultura e os relacionamentos sociais estudados, o que as pessoas dizem, 

o que fazem, o que as pessoas pensam que deve ser feito e a confrontação entre o que 

as pessoas dizem que fazem e o que realmente fazem” (citado por Richards & 

Munsters, 2010, p. 176). 

 

Os métodos de entrevista, caraterizam-se por um contacto direto entre o investigador e os 

seus interlocutores e por uma fraca diretividade por parte daquele (Quivy & Campenhoudt, 

2005), consistindo numa forma de interagir com o entrevistado cara a cara tentando 

percecionar a sua opinião acerca de um ou vários assuntos introduzidos pelo entrevistador. 

Parece ser esta a opinião de Oakley, (1981) que quando citado por Jennings, (2010, p171) 

refere que “as entrevistas deverão ser “não-hierárquicas”, com o investigador a acrescentar 

a sua identidade pessoal a um relacionamento” constituindo “uma troca onde o entrevistador 

necessita de estabelecer harmonia e não existe intimidade sem reciprocidade”. Esta 

caraterística acrescenta reflexividade à natureza das entrevistas. Veal, (2005) citado por 

Jennings, (2010, p171) “defende que o entrevistador deve [apenas] ouvir e encorajar o 

respondente a falar e não entrar em debate” pelo que se devem evitar situações onde ocorra 

um debate.  

 

Se a entrevista é, antes do mais, primeiro um método de recolha de informações, no sentido 

mais rico da expressão, o espírito teórico do investigador deve, no entanto, permanecer 

continuamente atento, de modo, que as suas próprias intervenções tragam elementos de 

análise tão fecundos quanto possível (Quivy & Campenhoudt, 2005). Para tal, a escolha do 

tipo, estrutura de entrevista e forma de colocar as questões seja muito importante. Os autores 

consultados referem-se a vários tipos de entrevistas como entrevistas estruturadas, 

semiestruturadas, não estruturadas ou “entrevistas aprofundadas” (Jennings, 2010), 

entrevistas exploratórias, semidiretivas/semidirigida e entrevistas centradas (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). 

 

 De acordo com os pressupostos da presente tese, optou-se por escolher as entrevistas 

semiestruturadas. Estas permitem a leitura de múltiplas realidades, possuem caráter 
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subjetivo/intersubjetivo entre participantes e o fenómeno de estudo, podem ser conduzidas 

cara a cara ou utilizar comunicação através de computador e dispositivos móveis, assumem 

uma estrutura com tópicos chave e perguntas abertas podendo durar uma hora ou mais 

dependendo do número de tópicos ou questões (Jennings, 2010). Geralmente, o investigador 

dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é 

imperativo receber mais informação da parte do entrevistado. Esta lista de questões adiciona 

alguma estrutura à entrevista (Jennings, 2010; Quivy & Campenhoudt, 2005).  

 

Apresentam como vantagens: a determinação de várias realidades de forma mais ou menos 

aprofundada, os pontos de vista epistemológicos (subjetivo/intersubjetivo), permitem 

estabelecer uma relação próxima entre entrevistador e entrevistado, possibilita a obtenção 

de informação detalhada e aprofundada acerca das atitudes, opiniões e valores e quadros de 

referência dos entrevistados, é flexível permitindo ao investigador procurar clarificar alguns 

pormenores acerca das respostas dadas, versões exploratórias das entrevistas podem ser 

aplicadas de forma a alterar o caminho seguido pelo investigador caso haja necessidade e a 

sua estrutura facilita a realização de entrevistas de forma mais razoável e relaxada (Jennings, 

2010; Quivy & Campenhoudt, 2005).    

 

A maioria das desvantagens que apresentam, quando comparadas com abordagens 

pós/positivistas de recolha de dados, estão ligadas ao viés epistemológico subjetivo e 

conhecimento transacional. Entre elas: a relativa flexibilidade das entrevistas 

semiestruturadas pode autorizar inadvertidamente o investigador a conversar de qualquer 

maneira com os entrevistados, onde as formulações do entrevistado estão sempre ligadas à 

relação específica que o liga ao investigador e este último só pode, portanto, interpretá-las 

validamente se as considerar como tal, normalmente necessita da aplicação de técnicas de 

observação participante e/ou não participante como alternativa de validação 

(triangulação/cristalização), a sua replicação é impossível visto que a interação social entre 

investigador e participantes constitui uma fotografia do momento influenciado pelo dia, local 

e circunstâncias sociais do fenómeno a ser estudado e a sua duração é muito maior do que 

em entrevistas totalmente estruturadas (Jennings, 2010; Quivy & Campenhoudt, 2005).  
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4.6.3.1 Procedimentos das entrevistas 

  

Pela natureza do estudo exploratório, foram consultados observadores previligiados numa 

primeira fase, em Barcelona de 24/06 a 26/06 de 2017, criativos na área da fotografia e da 

gastronomia catalã, tendo sido consultados de forma a refinar o instrumento de recolha de 

dados. Depois, a nossa atenção virou-se para a rede Loulé Criativo, sendo que reunia as 

condições (subponto 4.6.2.2) para constituir o nosso estudo de caso. Posteriormente a 

realização de entrevistas semiestruturadas aos parceiros da rede Loulé Criativo e seus 

participantes, decorrendo estas presencialmente e à distância entre 16/04/2019 e 5/03/2020.  

 

Depois de terem sido recolhidas as sugestões junto dos observadores estas demonstraram-se 

decisivas na afinação das questões e no desenho da entrevista junto a criativos que ofereciam 

workshops criativos, completando a rigorosa revisão de literatura que se impunha. Estas 

serviram para a definição do guião das entrevistas semiestruturadas. Depois de escolhido o 

estudo de caso Loulé Criativo, avançámos para investigação de campo com a realização de 

entrevistas semiestruturadas (questões abertas qualitativas e proposições Likert 

quantitativas) a 19 criativos/parceiros da rede (Oferta) e 23 entrevistados (Procura), 

resultando num total de 42 entrevistas. Decidimos interromper as entrevistas quando o 

processo de saturação teórica (ponto 4.3.2.2 ) (Devile, 2014; Jennings, 2010; Stoffelen, 

2020) se verificou. 

 

De referir que tanto em Barcelona como mais tarde em Portugal, o investigador procurou 

participar em workshops tendo realizado um workshop de fotografia em Barcelona e dois 

workshops da rede Loulé Criativo um de gastronomia e outro de pintura de azulejo já em 

2019, ambos realizados em Loulé. Estas oportunidades foram aproveitadas pelo autor de 

forma a apreender o ambiente criativo presente nas atividades e a forma de estabelecer 

contactos para as futuras entrevistas e uma forma de chegar aos participantes o que se veio 

a revelar como proveitoso como evidenciamos na secção 4.6.4.   
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4.6.3.2 Entrevistas exploratórias 

 

A investigação e o caminho percorrido pelo investigador são compostos por decisões e 

opções metodológicas que se apresentam no desenrolar da pesquisa, motivadas pela 

indispensável revisão de literatura, pela maturação realizada sobre o objeto de estudo e pelos 

contactos junto de observadores previligiados, que se revelaram fundamentais pelas decisões 

metodológicas tomadas posteriormente. Como foi mencionado no início do capítulo, a 

investigação de cariz qualitativo foi adaptada de forma a incluir técnicas quantitativas de 

maneira a enriquecer a pesquisa, no que ao objeto de estudo diz respeito.  

 

As entrevistas exploratórias foram importantes para consolidar o percurso realizado, tanto 

de forma a consolidar o aprofundamento dos conceitos de Bourdieu, dos seus seguidores e a 

sua atualização à luz do consumo turístico pós-moderno atual, a aplicação do seu quadro 

analítico ao consumo deste segmento ajudando a clarificar abordagens mais “práticas” ao 

estudo e verificando contribuições que este estudo pudesse originar para o campo do turismo 

criativo.  

 

Esta primeira fase de entrevistas exploratórias correspondeu à fase de inquirição de 

testemunhos privilegiados (Quivy & Campenhoudt, 2005) de criativos em Barcelona, pela 

oportunidade que surgiu do autor se deslocar, no âmbito de uma mobilidade ERASMUS em 

2017, pela Escola Profissional de Torres Novas, onde é docente das áreas técnicas dos cursos 

profissionais de turismo. Assim foram consultados os criativos da empresa criativa 

“Barcelona cooking”, o seu Chéf executivo e fundador e a sua diretora executiva na temática 

das suas “cooking lessons” e um criativo que oferecia workshops criativos de fotografia na 

cidade catalã, tendo o autor participado neste caso, no workshop oferecido pelo fotógrafo.  

 

A escolha dos criativos justificou-se nesta fase por reunirem as caraterísticas identificadas 

na revisão da literatura e o caso de “Barcelona Criativa” estar numa fase adiantada, no que 

à oferta de experiências criativas diz respeito, o que permitiria obter respostas condicentes 

com um turismo criativo já implementado. Esta foi uma oportunidade de aprender com 

membros do trade, em uma das “capitais” europeias onde o segmento do turismo criativo 

era já considerável.  
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Nesta fase a análise das sugestões e respostas às nossas questões, decorreu sem recurso a 

qualquer software de análise de conteúdo, ajudando no fundo como já se avançou a clarificar 

perguntas, redirecionar questões para os objetivos gerais e específicos da tese e consolidar a 

escolha de um estudo de caso em Portugal que permitisse a análise e recolha de dados do 

lado da oferta e da procura. Esta razão deveu-se em parte à adoção do quadro analítico de 

Bourdieu que, pela sua própria natureza relacional, nos permitiu pensar como a entrevista já 

elaborada para a oferta, poderia ser adaptada à procura, ao mesmo tempo que se tentaria 

recolher dados quantitativos, importantes na contribuição da rede Loulé Criativo e do 

segmento do turismo criativo para os objetivos da conta satélite do turismo, referidos 

anteriormente. Este passo apesar de moroso foi fundamental. 

 

4.6.3.3 Entrevistas semiestruturadas  

 

Depois de apurada a ferramenta de recolha de dados na fase de exploração, o alinhamento 

aos objetivos mais quantitativos do objeto de estudo e definida a estratégia de entrevistas a 

todos os criativos e empresas na rede Loulé Criativo, que oferecessem as atividades criativas 

referentes à revisão de literatura, tomámos a decisão de iniciar também as entrevistas 

semiestruturadas junto dos participantes destes workshops. Foram desenvolvidos contactos 

junto do município de Loulé no sentido de facilitar o agendamento de entrevistas e a 

obtenção de acesso aos participantes. O que se veio a revelar proveitoso visto que foi 

disponibilizado pelo município, um espaço no antigo Convento do Espírito Santo, nas 

antigas instalações do Instituto Superior D. Afonso III. Aí demos início a um conjunto de 

entrevistas aos criativos, tendo realizado 12 entrevistas numa primeira fase o que permitiu o 

registo áudio, com a respetiva autorização dos entrevistados e as restantes entrevistas 

também posteriormente.  

 

Estes contactos mostraram-se cruciais para ter acesso a participantes dos seus respetivos 

workshops criativos o que se revelou fundamental. Posteriormente o autor deslocou-se mais 

vezes a Loulé com o intuito de realizar entrevistas a participantes dos workshops tendo para 

isso participado em dois workshops criativos (Gastronomia e Pintura de Azulejo) de forma 

a realizar mais entrevistas tendo mesmo optado pela realização de entrevistas via Skype  

(Jennings, 2010; Remoaldo & Cadima-Ribeiro, 2019) na impossibilidade de agenda dos 
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criativos ou do autor. Esta opção permitiu-nos aumentar a taxa de resposta tanto do lado da 

oferta, mas sobretudo da procura, de um segmento muito recente.  

 

Mesmo assim houve muita dificuldade em reunir estas informações visto que a política de 

proteção de dados do município e da rede Loulé Criativo, impediu o investigador de ter 

acesso aos contactos dos participantes anteriores pelo que foi solicitado à Câmara Municipal, 

que partilhasse informação acerca da realização deste estudo na rede social Facebook da 

rede, o que veio a acontecer. Como estes esforços não chegaram, foi pedida ajuda aos 

criativos que fornecessem os contactos ao investigador, para puder entrevistar os turistas que 

participaram nos workshops, o que se veio a revelar proveitoso. 

 

4.6.3.4 Tipos de questões e seu tratamento 

 

“As questões deverão ser capazes de ser respondidas pelos respondentes” (Richards, 2010a, 

p. 19). A escolha e desenho das questões tiveram em consideração a revisão da literatura, o 

quadro analítico de Bourdieu e a metodologia e técnicas que melhor se enquadravam às 

caraterísticas do nosso estudo como temos vindo a descrever (ver em especial o ponto 4.6 e 

seguintes). Os critérios de escolha das questões encontram-se resumidas na tabela abaixo 

indicado.  

 

Tabela 29 - Tipologia e critérios do desenho das questões da Entrevista semi estruturada 

Tipologias e critérios 

a) Questões abertas de abordagem qualitativa de forma a dar ao respondente, margem de 

manobra, na resposta e assim recolher um maior número de dados relevantes a serem tratados; 

b) Inclusão de preposições de forma a serem classificadas quantitativamente, numa escala 

Likert, de forma a verificar o grau de relevância/intenção das questões por parte dos 

respondentes; 

c) Inclusão de uma questão de hierarquização de forma a verificar o grau de importância 

atribuído pelos respondentes em relação ao conceito central de distinção de Bourdieu;  

d) Adição da opção não sei/não responde de forma reduzir a aleatoriedade nas respostas e 

reduzir o enviesamento dos dados e da opção outra numa questão. 

Fonte: Elaboração própria com base em Ferreira, (2003); Jamieson, (2004); Krosnick & Presser, 

(2010); Likert, (1932); LLauradó, (2015). 
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A operacionalização dos termos chave de Bourdieu, mereceu especial atenção no desenho 

da entrevista semi-estruturada. As perguntas abertas de cariz qualitativo, tiveram a 

preocupação de permitir ao investigador recolher o máximo de informação sobre os temas 

chave evidenciados nos objetivos gerais e específicos da presente tese (subponto 4.4.4), 

sendo que foi adotada uma forma de medição fechada de atitudes em relação às proposições 

utilizadas para a parte quantitativa, dando aos entrevistados a hipótese de escolha em uma 

escala ordinal (escala Likert) (Jamieson, 2004; Likert, 1932; Richards, 2010), de forma a 

perceber se os entrevistados “concordam ou não com cada [proposição] ou indicando o seu 

nível de concordância ou discordância” (Krosnick & Presser, 2010, p275). As escalas Likert 

pedem aos inquiridos que indiquem um grau de concordância ou discordância em relação a 

determinada afirmação ou séries de afirmações, considerando uma escala de cinco ou sete 

pontos. As respostas são depois pontuadas, geralmente, de 1 (discordância total) a 5 

(concordância total) (Bell, 2010). 

 

Enquanto num estudo quantitativo se formulam hipóteses ou questões de investigação, num 

estudo qualitativo são formuladas proposições (Baxter & Jack, 2008; Oliveira & Ferreira, 

2014; Yin, 2003, 2014) ou problemas (Stake, 1995) (…) Elas podem resultar da revisão da 

literatura, da experiência pessoal e profissional do investigador, de teorias e de 

generalizações com base em dados empíricos e contribuem para delimitar o âmbito do 

estudo, identificar variáveis, definir do modelo de análise, os dados a recolher bem como 

aumentar a sua viabilidade (Baxter & Jack, 2008; Miles & Huberman, 1994; Perry, 1998; 

Stake, 1995; Yin, 2003, 2014) (citados por Correia, 2017).  

 

As questões abertas permitem liberdade de expressão possibilitando aos entrevistados a 

qualificação das suas respostas (Walliman, 2011). Desta forma as perguntas abertas foram 

desenvolvidas de forma a permitir ao entrevistado dar a sua resposta de forma livre 

recorrendo à análise de conteúdo para o tratamento destas respostas, tal como explicado no 

subponto 4.8.6 deste capítulo.  

 

Por exemplo, o conceito de capital cultural foi operacionalizado segundo dois princípios: a) 

as formas de acumular capital cultural através do habitus, ambiente familiar e escolar do 
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indivíduo e a competência necessária para fruir dos objetos de arte e ambientes culturais 

exercendo o gosto cultural permitindo ao mesmo tempo a distinção (Bourdieu, 1979, 2010); 

b) o facto do conceito original de Bourdieu já não poder ser visto à luz das opções e padrões 

de consumo pós-modernos já aqui amplamente debatidos. Desta forma, foram levadas em 

conta as informações debatidas pelos seus seguidores (ex: Pöllmann, 2013, 2016, Setton, 

2002, 2005b, 2008) acerca de formas sancionadas e não sancionadas de aquisição de capital 

cultural. 

 

Dimensões sobre o ambiente familiar cultural e nível educacional (Richards, 2010a) dos 

agentes presentes no subcampo do turismo criativo foram incluídas nas questões abertas e 

fechados da entrevista semiestruturada. As questões a colocar foram incluídas em uma tabela 

resumo do ponto 5 onde se apontam igualmente os métodos de recolha e tratamento dos 

dados.  

 

Para as questões quantitativas da entrevista-semiestruturada foi adotada a escala de Likert 

de 5 itens (Jamieson, 2004; Likert, 1932; Lauradó, 2015). Esta pode ser definida segundo 

Ferreira (2003):  

 

“como uma técnica onde indivíduo deve indicar a sua concordância ou a sua 

discordância com a preposição, utilizando um conjunto normalizado de respostas. 

Uma das vantagens é que permite quantificar as respostas e medir as atitudes, de 

forma simples e fácil de administrar” (Ferreira, 2003, p. 385).  

 

Por outro lado Pereira, (2008) referindo-se à escala de Likert como uma escala não 

comparativa, identifica-a como [uma] técnica em que cada estímulo é avaliado 

independentemente dos outros. Visto como a “solução de um problema técnico nascido em 

relação aos aspetos quantitativos (…) das atitudes sociais” (Likert, 1932, p. 5) a escala de 

Likert, permite-nos medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do entrevistado em 

relação a qualquer afirmação proposta onde as categorias de resposta servem para capturar 

a intensidade dos sentimentos dos respondentes (Lauradó, 2015).  
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Classificam-se assim os dados em categorias de um ordenamento pré-estabelecido onde 

tradicionalmente se dividem em itens de Likert (Lauradó, 2015) por exemplo em uma 

ordenação do grau de concordância com uma assertiva: Concordo plenamente, concordo, 

indiferente, discordo, discordo plenamente; na avaliação de um produto ou serviço: Muito 

insatisfeito, relativamente insatisfeito, neutro, relativamente satisfeito e muito satisfeito 

(Silva, 2003). Os itens de Likert podem englobar 5, 7, 9, 10, 11 entre outros (Cohen, Manion, 

& Morrison, 2007; LLauradó, 2015) mas “tipicamente existem 5 categorias de resposta, 

desde por exemplo: 1 Discordo plenamente a 5 Concordo plenamente” (Jamieson, 2004, p. 

1217) perfazendo as categorais classificadas entre 1 a 5 (Pereira, 2008). 

 

A escala de Likert pode ser utilizada para encontrar: o nível de concordância de uma 

afirmação, a frequência com que determinada atividade é realizada, o nível de importância 

atribuído a uma atividade específica, a avaliação de um serviço, produto ou empresa ou a 

probabilidade de realização futura (Lauradó, 2015). Os objetivos desta tese encontram desta 

forma, aplicabilidade na escala já aqui referida na medida em que, as afirmações 

desenvolvidas a partir dos objetivos da Conta Satélite do Turismo e das vantagens que a 

literatura do turismo criativo postula, foram operacionalizadas de forma a podermos utilizar 

convenientemente a escala de Likert.   

 

No desenho das entrevistas-semiestruturadas foi incluída a opção não sei/não respondo  

como item 6 da escala de Likert, de forma a dar a oportunidade aos entrevistados de avaliar 

a relevância das questões e de fugir às questões diminuindo as respostas aleatórias (Ferreira, 

2003; Pereira, 2008).  Apesar, de esta opção ter sido contemplada, devido ao facto do número 

de não respostas ser insignificante, não foi mantida no tratamento de dados. 

 

De salientar igualmente a inclusão de uma questão de ordenação onde é pedido ao 

entrevistado que hierarquize os conceitos de Reputação, Reconhecimento, Qualidade, 

Transformação e Conhecimento acumulado para o futuro, em relação ao conceito de 

distinção de Bourdieu mais a hipótese de outro. Em questões de ordenação o “respondente” 

tem de ordenar de forma consecutiva as opções de “mais favorito” ao menos “favorito” 

(Stockemer, 2019. p49) 
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Esta questão para além de procurar percecionar a ordenação atribuída pelos respondentes em 

termos de distinção, oferece a possibilidade da opção “outra” dimensão ou tipologia de 

distinção percecionada de forma diferente das identificadas na revisão de literatura. Segundo 

Pereira, (2008, p223) “nas escalas de ordenação, apresentam-se vários estímulos, em 

simultâneo, ao respondente e pede-se-lhe para os ordenar de acordo com um critério”. Para 

esta questão salienta-se a utilização da escala de hierarquização que consiste segundo 

Ferreira, (2003, p385) numa escala onde se pede “aos inquiridos que ordenem, por 

preferência, uma série de proposições, relacionados com um tema. São muito simples, 

porque [são] muito diretas”. 

 

Em resumo optou-se assim pela escolha das já referidas questões abertas de índole 

qualitativa numa primeira fase da entrevista-semiestruturada e numa segunda fase a inclusão 

de proposições de forma a serem classificadas recorrendo à escala de Likert e de 

hierarquização/ordenação num dos casos (Stockemer, 2019). No entanto, a utilização deste 

tipo de questões e escalas (Likert e Hierarquização) podem levantar alguns problemas como 

o enviesamento de dados.  Ferreira, (2003) citando Foody, (1996) refere-se a questões de 

interpretação e hierarquização por parte dos indivíduos onde a nível da generalidade das 

respostas, é requerido aos participantes do estudo que forneçam respostas construtivas em 

termos pessoais não baseadas em qualquer estereotipo cultural ou social e as limitações 

inerentes no estabelecimento dos padrões de comparação a utilizar seja no significado das 

hierarquias generalizáveis para todos os inquiridos seja na definição de pólos de escolha.  

 

4.6.4 Observação participante  

 

As técnicas de observação remetem o investigador para a investigação antropológica 

colocando o investigador no campo podendo desempenhar um papel mais ou menos ativo, 

dependendo da sua abordagem epistemológica. A observação é uma atividade básica de 

recolha de dados de muitos ramos da pesquisa sendo útil nas ciências sociais para estudar 

pessoas e as suas atividades (Walliman, 2011).  

 

Esta geralmente é dividida entre observação participante e não participante (Given, 2008; 

Jennings, 2010; Walliman, 2011). A observação participante é “o metodo de recolha de 
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dados onde o investigador participa nas atividades quotidianas relativas a uma área social de 

forma a estudar um aspeto daquela “vida” através da observação de eventos nos seus 

contextos naturais” (Walliman, 2011, p598). O observador está envolvido de forma intensiva 

na investigação de campo, compartilhando a sua vida com a da comunidade em estudo, com 

a organização, instituição ou grupo humano (Jennings, 2010; Walliman, 2011).  

 

O objetivo da observação participante é ganhar um entendimento aprofundado acerca de um 

tópico ou situação particular através dos significados atribuídos pelos indivíduos que ali 

vivem ou experienciam. Neste tipo de observação o investigador assume um papel no campo 

e apreende as regras, valores e perceções assim como os significados do seu comportamento. 

Através da sua ênfase em primeira mão no acesso ao mundo real e os seus significados é 

efetiva ao permitir a compreensão da forma de vida dos outros (Jennings, 2010; Walliman, 

2011). 

 

“A observação participante é caraterizada pelo design emergente envolvendo uma variedade 

de métodos incluindo a observação direta do comportamento humano e as caraterísticas 

físicas dos locais, entrevistas informais e análise documental” (Walliman, 2011, p. 598). Não 

sendo uma técnica específica de abordagem qualitativa, mas também quantitativa, é também 

apelidada de observação interna. Como qualquer técnica de recolha de dados apresenta 

vantagens e desvantagens resumidas no apêndice 7.  

 

A escolha da observação participante justifica-se pois tanto Bourdieu, os seus seguidores, 

como os autores que aplicaram os seus conceitos ao estudo do turismo, utilizaram esta 

técnica de investigação junto dos turistas. O investigador participou em atividades criativas 

sempre que possível de forma a percecionar in situ a aprendizagem e aplicação de 

conhecimento podendo estas responder ao desenvolvimento criativo vaticinado pelos 

autores e evidenciado na literatura do turismo criativo.  

 

Desta forma, as notas informais retiradas pelo investigador durante a participação nos 

workshops, serviram para selecionar as questões mais pertinentes, para melhor analisar os 

dados, pois facultaram informações adicionais que ajudaram a corroborar a interpretação da 
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análise de dados nomeadamente nas categorias do empreendedorismo criativo (ex: a 

importância da preparação prévia), incentivo criativo (ex: superar o desafio), liberdade 

criativa (ex: se o formato do workshop possibilitava alguma liberdade criativa ao 

participante), partilha de conhecimento (ex: partilhas de testemunhos e dicas sobre técnicas 

alternativas), capital linguístico (ex: necessidade de alguma tradução), linguagem técnica 

(ex: utilização de termos técnicos da área criativa) e a aplicação do conhecimento (ex: 

intenção de replicar o conhecimento futuro). 

 

Foram registadas pequenas notas durante a participação nos workshosps onde o investigador 

percecionou aquilo que pode ser chamado de clima criativo, onde o desenvolvimento de 

competências criativas são efetivas pelo clima de interajuda criado entre “mestre” e alunos. 

Foi possível observar que nas situações presenciadas pelo investigador, existiu uma 

prontidão em esclarecer dúvidas aos participantes, por parte dos criativos o que corresponde 

ao que os entrevistados referiram durante as entrevistas, como por exemplo a sua 

preocupação e a importância de se preparem bem para as actividades criativas. Foi possível 

testemunhar algumas lacunas por partes de uma criativa na língua inglesa, tendo havido a 

necessidade de tradução de alguns passos e técnicas a utilizar durante um workshop. Por 

outro lado, o interesse dos participantes foi elevado tendo ocorrido várias questões sobre 

possíveis aplicações das técnicas aprendidas em situações futuras dos participantes.   

 

Apesar do investigador ter participado em poucos workshops, houve a possibilidade de 

percecionar ambos os comportamentos dos criativos e dos participantes apenas nestas 

ocasiões o que não deixa de representar uma limitação. No entanto, as notas acessórias e as 

observações foram feitas de forma imparcial pelo que se faz o relato do que foi percecionado 

tanto mais positivo como do mais negativo, tendo o investigador estado interessado em 

recolher mais dados que lhe permitissem descrever melhor a realidade observada ou seja o 

objeto de estudo da presente investigação. Nesse sentido, a interpretação das informações 

registadas apenas pode ser feita em relação às situações específicas vividas pelo investigador 

(Given, 2008; Jennings, 2010; Walliman, 2011).  
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4.6.5 Análise de conteúdo 

 

“A análise de conteúdo é uma técnica de investigação qualitativa largamente utilizada. Em 

vez de corresponder a um único método, aplicações recentes de análise de conteúdo 

demonstram três abordagens distintas: a convencional, direcionada e sumativa”(Hsieh & 

Shannon, 2005, p. 1277). De acordo com Sarantakos, (2005) citado por Jennings, 2010), a 

análise qualitativa de conteúdo pode ser realizada de inúmeras formas. A análise de conteúdo 

também pode ser desenvolvida usando programas informáticos, especialmente usando a 

procura de palavras-chave, apesar da interpretação da análise de conteúdo e a construção da 

teoria dependerem do investigador (Jennings, 2010). 

 

Embora seja possível a realização de vários tipos de análise de conteúdo, de acordo com 

Sarantakos, 2005 citado por Jennings, (2010, p. 212) “como a análise sumativa, análise 

indutiva, explicativa, estruturada ou de hermenêutica objetiva”, e “semântica segundo Braun 

and Clarke (2006) and Fereday & Muir-Cochrane (2006) citados por Cho, (2019, p.72), 

existem autores que apontam para questões de validade, fases de codificação e esquemas de 

codificação (Hsieh & Shannon, 2005) ou questões epistemológicas e paradigmáticas 

Sarantakos, (2005 citado por Jennings, 2010, pp. 211–212) como questões a ter em conta 

durante este processo. A análise de conteúdo difere também dos dados utilizados para 

interpretação onde entrevistas, textos, transcrições, gravações, social media, entre outros, 

podem ser utilizados de forma a retirar informação e procurar ler por entre as linhas o que 

tem interesse para o investigador. 

 

Esta abordagem justifica-se visto que se pretende analisar histórias de vida dos agentes do 

subcampo do turismo criativo e a análise de conteúdo permite exatamente (re)interpretar os 

dados recolhidos. Assim, de forma resumida podemos referir que foi adotada a visão dos 

autores Hsieh & Shannon, (2005), privilegiando-se a leitura dos dados diretamente dos 

textos transcritos, relidos e reanalisados a partir de gravações aúdio realizadas durante as 

entrevistas. A forma e momento de codificação correspondem às abordagens aqui referidas 

como análise de conteúdo direcionada e sumativa.  
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Apesar de serem apresentadas como abordagens à análise de conteúdo diferentes, achamos 

que não se excluem visto que o seu objetivo é o mesmo: a interpretação dos dados a partir 

de dados bem organizados, correspondendo por sua vez a um design de investigação 

coerente e com muitos pontos em comum. Ao analizarmos bem o que os autores referem em 

relação às abordagens de análise de conteúdo direcionada e sumativa, estas podem ser 

complementares (Apêndice 8). Na primeira, esta inicia-se a partir da teoria e a segunda a 

partir de palavras-chave (Hsieh & Shannon, 2005). A codificação e construção das palavras 

chave, podem ser realizadas, antes e durante a análise dos dados e tanto os códigos como as 

palavras chave, podem derivar da teoria ou revisão de literatura (Hsieh & Shannon, 2005). 

Ver apêncide 8 acerca de este assunto. Priveligiando a visão do esquema de pensamento 

Bourdieusiano, poderemos dizer que as principais palavras-chave já estavam definidas, 

porém atualizadas e complementadas (seguidores de Bourdieu), correspondendo à visão aqui 

expressa pelos autores supracitados. Porque a nossa metodologia é mista, a vertente 

quantitativa também foi levada em conta em matéria de codificação e tratamento dos dados 

como veremos em seguida. 

 

4.6.6 Codificação dos dados 

 

Todos os métodos de análise qualitativa, consistem em descrever, interpretar e analisar dados 

(Wolcott, 1994). Os códigos são rótulos para identificar unidades de significados à 

informação descritiva ou inferencial, recolhida durante um estudo (Miles & Huberman, 1994 

citados por Jennings, 2010). De acordo com os mesmos autores os códigos utilizados pelos 

investigadores poderão ser descritivos, interpretativos ou padronizados.  

 

Os códigos descritivos nomeiam uma quantidade de dados empíricos a serem analisados e 

os interpretativos seguem um nível mais aprofundado de interpretação/(re)construção 

fazendo inferências. Os códigos padronizados são produzidos a partir da progressão da 

interpretação/(re)construção dos códigos interpretativos. Estes permitem identificar temas, 

processos e relacionamentos. Segundo Strauss, (1987) citado por Jennings, (2010) a 

codificação aberta (realizada no início da recolha do material empírico) permite ao 

investigador procurar palavras, temas ou conceitos recorrentes.  
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Categorias são padrões ou esquemas expressados diretamente no texto ou derivam a partir 

deles durante a análise. Desta forma, a relação entre categorias é identificada. Durante o 

processo de codificação, os investigadores utilizam a análise de conteúdo de forma a criar 

ou desenvolver um esquema de codificação de forma a guiar os “codificadores” a tomar 

decisões na análise de conteúdo (Hsieh & Shannon, 2005, p. 1285). Estas formas de 

codificação de temas chave e a relação entre elas, enquadram-se na utilização do quadro 

analítico de Pierre Bourdieu, de forma a procurar padrões entre os seus conceitos relacionais, 

a sua moderna e maior abrangência em relação às dimensões transversais correspondentes 

aos objetivos da tese.  

 

De forma a podermos construir a codificação dos dados e facilitar o seu tratamento, tivemos 

o cuidado de fazer refletir nas questões, as dimensões evidenciadas na revisão de literatura 

sobre os temas os conceitos principais e atualizados do aparelho analítico de Bourdieu 

(habitus, capital e campo - estas dimensões são explicadas nas tabelas resumo dos capítulos 

da componente teórica da tese capítulos 1 a 3), os conceitos de turismo criativo e cocriação 

e as dimensões presentes nas vantagens que o turismo criativo poderá trazer para os seus 

agentes, empresas e território.  

 

Estas dimensões seguiram a contextualização e objetivos da Conta Satélite do Turismo 

apenas em relação aos indicadores dos serviços culturais, lazer e desporto. Assim destaca-se 

a codificação direcionada e sumativa em relação aos temas mais gerais da vertente 

qualitativa e a codificação mais específica em temas chave para as questões das vantagens 

do turismo criativo (Richards, 2011, 2013b,  Richards & Wilson, 2006b, 2007) como sendo: 

a criação de experiências criativas, a criação de emprego, a fixação de criativos na zona de 

Loulé e ao abrigo desta rede de parceiros: o desenvolvimento económico da região e a 

salvaguarda e proteção de técnicas culturais artísticas na região abrangida pelo Loulé 

Criativo.  

 

De referir igualmente que o processo de codificação, procurou refletir os momentos que 

contribuíram para o desenvolvimento do habitus e aquisição de capital cultural e criativo, o 

consumo durante as experiências de turismo criativo e a opinião posterior acerca de este 
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consumo. Para tal, procurámos evidenciar a codificação de forma relacional entre habitus, 

capital e campo em três momentos. Estes momentos (antes, durante e depois) ajudaram à 

análise do discurso da oferta e da procura como evidenciado nos subpontos 5.10 e 5.11.   

 

A grelha de análise de conteúdo que a seguir se apresenta, é resultado do processo de 

codificação dos dados decorrente das diretrizes referidas anteriormente, mas também da 

leitura atenta das entrevistas onde novas categorias iam sendo acrescentadas à medida que 

iamos avançando na investigação, processo realizado também pela autora Devile, (2014). 

As novas categorias que emergiram das primeiras leituras integrais das entrevistas e que se 

procuraram consubstanciar na revisão de literatura foram o autodidatismo (5.2.2.1), o 

associativismo e o voluntariado (5.3.2), o empreendedorismo criativo (5.3.2), o incentivo 

criativo (5.4.5), a liberdade criativa (5.4.6),  as lacunas linguísticas (5.4.7.1) e por fim a 

linguagem técnica (5.6.4).  

 

4.6.7 Grelha de análise de conteúdo 

 

De forma a facilitar a descrição de como a análise dos dados foi realizada, procedeu-se à 

elaboração de uma grelha de análise de conteúdo, que resume as principais dimensões do 

quadro analítico de Bourdieu correspondendo ao primeiro nível de codificação Habitus, 

Capital e Campo. Cada uma das dimensões é composta por um conjunto de categorias 

correspondendo ao segundo nível de codificação e por fim as subcategorias evidenciando 

um terceiro nível de codificação. Estas categorias também apelidadas de nós, segundo o 

NVivo, “são contentores para temas, pessoas, lugares, organizações ou outras áreas de 

interesse” (Abdous et al., 2012, p. 82). 

 

Existem categorias ou nós primários e nós secundários. “Os investigadores podem organizar 

nós em hierarquias – desde tópicos mais gerais (os pais) para tópicos mais específicos (os 

filhos) – de forma a dar suporte às necessidades da sua investigação” (Abdous et al., 2012, 

p. 82). No desenho do processo de codificação, levado a cabo pelo investigador, fica assim 

demonstrando o caráter relacional das dimensões, categorias e subcategorias muito 

importante no quadro analítico de Bourdieu (ver ponto 1.1) e a investigação qualitativa. 

Nesta relação verificamos que, à semelhança de uma visão meramente quantitativa, as 
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categorias principais são interpretadas com o recurso às subcategorias correspondentes como 

se de “variáveis dependentes” se tratassem. Foram acrescentados alguns exemplos de 

unidades de registo, de forma a melhor elucidar o processo de codificação e a interpretação 

das várias categorias. 

 

Nesta atribuição, procurou-se sintetizar temas claros oriundos da revisão de literatura, tendo 

sido organizadas ou renomeadas algumas categorias ou subcategorias de forma a englobar a 

riqueza dos dados recolhidos. Outras categorias e subcategorias tiveram origem no resultado 

das entrevistas tanto do lado da oferta como da procura. A tabela seguinte seguinte resume 

a nossa grelha de análise de dados onde se destaca a forma de organização da primeira 

coluna, onde categorias principais surgem à esquerda e as seguintes subcategorias surgem 

ao centro e à direita.   
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Tabela 30 - Grelha de análise de conteúdo 

Categorias (3 Níveis de codificação) 

Momentos (antes, durante e depois) 

Propriedades Unidade(s) de registo/significado 

Campo Lugar/área onde a prática social acontece, é influenciadora e 

inibidora de certos comportamentos e possibilitadora de outros 

(ex: Bourdieu, 1985b, 1985a) 

“gostaríamos que as pessoas avançassem um pouco 

melhor, mas existem condicionantes (…) pode até de 

certa forma sugerir oportunidades de negócio locais e 

assim. Já se tem falado sobre isso até. Isto é tudo muito 

recente, em Loulé e alguns destes aspetos ainda não são 

concretizados, mas já têm um valor de discussão entre as 

pessoas”.  (EO10) 

Antecedentes criativos dos participantes Menções dos criativos em relação à lacuna/ausência de práticas 

criativas dos participantes antes dos workshops ou pelo 

contrário alguma experiência evidenciada pelos participantes 

em relação ao campo das artes, não necessariamente 

coincidente com o tema do workshop ministrado 

“a maior parte delas, na grande maioria tiveram 

contacto simples com isto ou não tiveram nenhum. a 

grande maioria vem pela primeira vez, vem perceber 

como é fazer” (EO1)  

 

Antecedentes criativos dos produtores Antecedentes dos criativos que oferecem os workshops “No campo das artes propriamente dito tenho vida como 

animador cultural em muitas associações, tenho vindo a 

ganhar ao longo da vida um conhecimento concreto nas 

áreas das artes nomeadamente das artes plásticas, eu 

próprio tenho desenvolvido essa sensibilidade” (EO15). 

Aplicação do conhecimento cocriado Aplicação do conhecimento cocriado posteriormente por parte 

dos participantes 

“já fiz outros taleigos pequenos para oferecer” (EP1). 

Classe Criativa A existência de parceiros pertencentes à classe criativa de 

Florida, (2002) 

“Eu faço trabalho de avaliação de arte contemporânea 

num café emblemático de Loulé, onde organizamos 

tertúlias, debates e exposições” (EO11). 

Combater a desertificação do território Efeitos referidos pelos entrevistados que na sua perceção, a 

rede de Loulé Criativo tem contribuído para combater a 

desertificação do território 

“Ninguém conhece o Algarve interior. Para mim era um 

motivo de deixar as pessoas conhecerem o interior do 

Algarve, o verdadeiro Algarve, onde está o povo às vezes 

a sofrer e a viver com pouco dinheiro, tás a ver o 

verdadeiro e para mim também esse objetivo de 
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transmitir a essas pessoas que vêm ter o workshop 

comigo, não acaba por ter apenas o workshop, depois 

vamos dar uma volta na aldeia também para eles verem 

como é a realidade” (EO2). 

Comércio das artes Conhecimento sobre a produção das matérias primas 

necessárias ao desenvolvimento das artes tradicionais e 

compras destes materiais. 

“eu apresento uma tabela dos ingredientes com as quais 

faço os [workshops] onde as pessoas podem comprar os 

produtos aos produtores de Loulé (…) então indico quem 

são os produtores a Alfarrobinha entre outros, de Loulé 

para que as pessoas possam sair daqui  e ir comprar os 

produtos aos produtores que é isso que se pretende. 

”(EO1). 

Condições de reprodução do campo das 

artes do Loulé Criativo 

O reavivar das tradições e forma de produção artesanal das artes 

locais 

“Esse conhecimento da técnica e dos objetos que são 

criados mas também do que está por detrás dos 

materiais, da matéria prima que no fundo é a origem do 

artesanato, da atividade artesanal é a matéria prima que 

rodeia a região que está ali à mão para ser explorada e 

essa matéria prima não está a ser explorada desta forma 

este desenvolvimento desta atividade pode vir a 

despoletar de novo essa exploração” (EO10). 

Condições do campo turístico Menções dos entrevistados acerca das condições existentes para 

a prática turística (ex: Montagner & Montagner, 2011) 

“Turismo criativo sempre existiu. Tu pagas por uma 

experiência. O que temos é uma coisa para a qual não se 

olhava que é... sei lá...  apanhar azeitonas pode ser uma 

experiência, então olhou-se para isto tudo é turismo, tudo 

pode ser aproveitado” (EO4). 

Desenvolvimento de competências outros 

agentes e associações locais 

O aproveitamento do conhecimento desenvolvido nos 

workshops criativos de forma a disseminar conhecimentos de 

outros agentes e associações locais 

“depois de passar este testemunho as outras 5 pessoas 

ficaram com a obrigação... com a missão de replicar a 

outras cinco. Começamos com cinco famílias piloto, e 

havia uns trinta beneficiários. Deviam ser também 

envolvidos”(EP1). 

Desenvolvimento de trabalho criativo Desenvolvimento de atividades de criativas depois do 

envolvimento do agente com a rede Loulé Criativo 

“Já me pediram para fazer noutras cidades (…)  já fui 

convidado para fazer noutros localidades do Algarve” 

(EO4). 

Desenvolvimento territorial e economia 

local 

Economia local “contribui no sentido de que não é uma atividade de 

massas, está diretamente ligada à economia local, atrai 
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os mais novos a trabalhar nesta área, contribui para a 

preservação das tradições e do património cultural, e 

potencia o desenvolvimento sustentável do turismo” 

(EP21).   

Distinção Possível através do processo de alteridade, permite ao agente 

social ou conjunto de agentes sociais, exibirem uma distinção 

devedora do capital detido e da posição relativa do campo ou 

campos em que se situam. Inclui reputação e prestígio 

(Bourdieu, 1979) 

“nós como atores para públicos mais pequenos ou mais 

alargados nós temos que ter noção desta 

responsabilidade porque se há pessoas que confiam em 

nome e influenciamos. Eu não sabia disso mas sinto isso 

depois com o feedback que tenho há realmente pessoas 

que ficam a confiar em nós. E nós temos de ter muito 

cuidado com isso e muita cautela para os não 

enganar”(EO8). 

Profissão Apesar da profissão ser exercida através do habitus, ela é 

exibida no campo onde a detenção de capital pode fornecer a 

devida diferenciação através da quantidade e da qualidade deste 

pode ou não estar ligada às artes 

“No fundo a minha profissão profissional, eu sou 

arquiteto paisagístico sempre estive ligado de alguma 

forma, apesar de ser uma carreira dentro as ciências que 

eu ligo às ciências e à arte ..., portanto sempre tive essa 

aptidão para as artes, seja para desenhar, seja para o 

mais visual do que propriamente a escrita embora 

também goste de escrever” (EO4). 

Reavivar das artes tradicionais Proteção e regeneração das artes tradicionais através do Loulé 

Criativo 

“a valorização das artes, saberes tradicionais e permite 

recuperar muitas das atividades e profissões que estavam 

pronto meio perdidas permitem um outro olhar 

relativamente a um Algarve diferente não é (EO15.) 

Workshops criativos externos ao Loulé 

Criativo 

Referência a workshops criativos por parte da oferta 

desenvolvidos à margem da rede Loulé Criativo 

“Por exemplo agora estou a desenvolver todas as quintas 

feiras, um workshop com crianças num ATL”(EO16). 

Capital São primeiramente valores, gostos e estilos de vida de 

indivíduos e grupos sociais que de forma, arbitrária conferem 

vantagem social sobre terceiros e em segundo lugar formas de 

capital simbólico entendidas como diferenças qualitativas de 

consciência entre diferentes grupos sociais. As suas formas 

simbólicas são o capital cultural (capital intercultural + capital 

cultural sancionado e não sancionado), capital social e capital 

económico (ex: Bourdieu, 1986). 

“há uma área de formação para além da académica e 

escolar que tem a haver com o meu interesse das questões 

das tradições, do património, do ambiente” (EO15). 
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Capital Económico Forma simbólica de capital que segundo ao autor é caraterizado 

pela quantidade de dinheiro, ordenado e capacidade económica 

do indivíduo. A sua acumulação como os outros tipos de capital 

podem ser convertidos funcionando como vantagens sociais 

(ex:Bourdieu, 1989) 

“Eu tenho um contexto de vida que me permite andar um 

pouco ao sabor destas marés. Não tenho grandes 

despesas, tenho uma vida para o simples, não me exige 

grandes investimentos grandes empreendedorismos 

grande voos”(EO8). 

Capital intercultural e criativo É ativado subjetivamente em relação a uma maior maximização 

e realização pessoais, dotando o agente de competências 

cosmopolitas que ultrapassam um campo específico. Entender 

a disputa de recursos criativos (ex. ideias) neste subcampo, 

implica percecionar a transformação criativa de capital cultural 

para fins de consumo interessado e desinteressado (ex: 

Pappalepore, Maitland, & Smith, 2010; Pöllmann, 2013, 2016; 

Richards & Wilson, 2006) 

“percebi que lá em Paris é diferente. Quando decidi viver 

cá apercebi que a cultura não era tão homogénea, nos 

hábitos e no vamos dizer no respirar da mentalidade 

portuguesa. Senti que havia um desejo muito grande de 

partilhar essa ... de abrir de uma forma muito ingénua, a 

cultura ao povo português do qual eu faço parte” 

(EO13). 

Capital cultural não-sancionado  

Formas não oficiais de formação de capital cultural não 

reconhecidas como os media, internet, autodidatismo 

“para além dessas formações mais formais passo o 

pleonasmo, também é a tal história de estar sempre a 

pesquisar, sou um bocadinho chata, também chateio toda 

a gente quando vejo que alguém sabe alguma coisa 

(risos)” (EO6). 

Autodidatismo Capacidade de um agente por iniciativa própria, ser capaz de 

adquirir capital cultural de forma não oficial por iniciativa 

própria podendo ser colocado em causa em qualquer altura 

segundo Bourdieu, (1986), Hoje com o advento da 

globalização, internet e a massificação das formas de acesso à 

informação, o autodidata tenha mais importância logo mais 

competências e possível capacidade de distinção ou 

movimentação dentro de um ou vários campos. 

“eu sou muito idiota e uma autodidata ou seja não me 

fico pelas receitas comuns estou sempre a inventar 

(EO1). 

Capital cultural Louletano Menções à cultura e gentes de Loulé que permitem em relação 

ao subcampo do turismo criativo distinguir e relacional as suas 

caraterísticas algarvias, interior algarvio, autenticidade, 

orgulho local, cultura e artes locais. Estas menções ajudam a 

captar a detenção deste tipo de capital disponível para os 

agentes sociais 

fiz algumas atividades no Loulé Criativo e isso sim deu-

me alguma experiência e basei-me nas tradições 

algarvias aqui da Serra, porque estou localizada aqui na 

Serra do Caldeirão. Pronto. E daí as minhas atividades 

serem tradicionais como o pão, os figos, o mel, entre as 

artes a Palma, o Esparto portanto nessa vertente. 

(EO12). 
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Cocriação de conhecimento Criação conjunta de conhecimento entre agentes sociais 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004), por exemplo durante os 

workshops criativos 

“há aquelas pegam numa receita e olham para aqueles 

ingredientes, ou para a receita e estão a ler e estão logo 

a perguntar se pode juntar isto, se podem tirar aquilo, se 

podem fazer desta forma, se em vez de ser frito pode ser 

no forno ... há sempre uma... as cabeças que aparecem 

aqui estão sempre a pensar noutras formas de criar a 

partir daquilo a fazer outras coisas” (EO5). 

Internet Meio tecnológico de formação de capital cultural com a 

possibilidade do agente, através do autodidatismo, 

aprendizagem online, realização de moocs ou simples pesquisa 

online, aprende/adquire o capital cultural necessário para 

modificar a sua posição no campo ou até mover-se entre vários 

campos (Setton, 2005b) 

“eu aprofundava ao nível do conhecimento escrito, 

inteirava-me através da internet de como é que eram as 

coisas” (EO12). 

Viagens No contexto da presente tese, as viagens representam o 

movimento social inculcador de valores cosmopolitas, 

capacitador de novas competências criativas, caraterizadoras da 

mobilidade inter-campos, de distinção social  sendo uma 

caraterística de capital cultural não sancionado 

“claro quando eu vou a algum sítio porque felizmente 

viajo e conheço outras culturas e sempre que vou aquilo 

que eu vou apreciar, uma das coisas que vou apreciar 

além da gastronomia e além dos costumes eu vou 

apreciar sempre o artesanato que é feito e de cada local” 

(EO19). 

Workshops criativos Atividades formativas de desenvolvimento de competências 

criativas práticas enquadráveis no turismo criativo 

“Então o que eu ensino é isso a temperagem e a fazer 

para os três tipos de chocolate, porque assim ficam entre 

aspas habilitadas a fazer o que elas quiserem. Eu 

costumo dizer que depois o céu é o limite. E portanto é 

assim tento dar às pessoas uma verdadeira experiência 

daquilo que é a formação que nós estamos a 

fazer”(EO1). 

Capital cultural sancionado Formas oficiais de aquisição e detenção de capital cultural Mas o ter aprendido a ler principalmente,(…) Deu-me 

tudo, e pelo que me contam eu não era de birras mas eu 

lembro-me de fazer uma birra que era ir para a escola. 

(EO8). 

Escola A estrutura socializante da escola mantém a sua importância 

atualmente, desempenhando um papel de formação e 

inculcação de capital cultural, porém como forma oficial e 

sancionadora de capital cultural têm vindo a ser disputada por 

“Depois fiz estudos numa escola de ferreiros aos doze 

anos (…) Então a ferreira me ajudou a inscrever-me 

numa escola de artes em Bruxelas Saint Lucas, uma das 

escolas mais reconhecidas na Bélgica e a partir daí a 
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outras formas alternativas de capital cultural não oficial. 

Incluímos aqui os cursos escolares e formações profissionais 

ministradas por instituições sancionadas (ex: IEFP). (ex: 

Dallabrida, 2012) 

minha visão também se tornou mais ampla. A escola de 

arte não tinha regras. Tinha regras mas são outras com 

uma certa liberdade e além disso trabalhavam cada 

pessoa individualmente” (EO2). 

Família Estrutura social “tradicional" formadora e inculcadora de várias 

formas de capitais entre eles o cultural. Hoje em dia o 

desaparecimento da família nuclear e o surgimento de novas 

formas familiares, por um lado colocam em causa a capacidade 

das famílias em fornecer habitus consistentes, por outro não 

pode ser que as famílias independentemente da sua forma, 

podem deter capital simbólico nas suas mais variadas formas 

(Bourdieu, 1986) 

“Da família sim! O meu pai é que é o especialista em 

relação à agricultura, ele sabe bastante sobre o campo. 

Sobre os workshops de cozinha ele também é especialista 

nessa área” (EO14). 

Livros Os livros constituem uma forma de capital cultural e a sua 

leitura uma das formas da sua aquisição 

“Os meus pais incentivavam nesse aspeto e houve sempre 

a circulação de livros em casa de alguma forma ou de 

familiares e os meus país compravam nem que fosse 

aquelas grandes enciclopédias da Reagers Digests ou 

qualquer coisa do género eles compravam um pouco 

esses livros” (EO7). 

Capital social Expresso e possibilitado pela rede de contactos que o agente 

social possui ajudando à sua posição social num dado campo 

ou vários e possibilitador de ações sociais tácitas. O capital 

social ou relacional é estabelecido e fomentado através de redes 

de turismo criativo (redes virtuais, cidades, eventos etc) 

(Bourdieu, 1986; G. Richards, 2013a) 

“contactar com outras pessoas de se calhar de forma 

mais profunda, por que se calhar é fazer networking mas 

às vezes ter contactos com mais conteúdo e fazer 

amizades com relações mais duradouras com contactos 

mais interessantes com mais conteúdo”(EO9). 

Amigos Reforçar de relações sociais pós experiências criativas “Alguns até ficaram meus amigos. Há pessoas que acaba 

por ser uma grande experiência enriquecedora. Alguns 

ficamos amigos” (EO4). 

Feedback criativo Recorrências de feedback dos participantes pós workshop Eu acho que sim acho que eles fazem o que aprenderam. 

Tive feedback de alguns (EO12). 

Capital linguístico Por se tratar de uma análise ao consumo turístico de caráter 

internacional, menções à lacuna de capital linguístico são 

apontadas durante a transmissão de conhecimento nos 

workshops criativos 

“Ele queria a receita em português, que eu falasse em 

português mesmo não entendendo muito o português e 

tinha um grupo português junto e uma espanhola aquela 

mistura, mas pessoal impecável uns ajudam uns aos 

outros. É assim eu tenho uma grande dificuldade em 
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aprender a língua ,a falar fluentemente, levo o tempo 

todo a falar o português e eu sinto mesmo”(EO5). 

Gatekeepers Agente social especializado no seu campo a quem o 

entrevistador reconhece como expert a que pode ter recorrido 

ou servido de referência para aumentar o seu próprio capital 

cultural e/o social 

“Fiz formação especificamente para o mobiliário em 

cartão. Foi em França, foram duas semanas com uma 

artesã que já trabalhava o cartão há muitos anos 

...”(EO3). 

Incentivo criativo Menção dos agentes sociais à necessidade de incentivar os 

participantes no seu desenvolvimento criativo durante os 

workshops 

“Lembro-me da última vez estava aqui uma pessoa: ai eu 

não tenho nenhum jeito para isto já a minha mãe dizia, 

não tenho nenhum jeito para isto, isto vai ficar, e ficou 

um pouco atrasada. Mas no final o trabalho dela foi tão 

válido ou mais do que dos outros. Eu disse, mas não 

necessita de ficar preocupada pois ficou com uma bolsa 

muito gira” (EO9). 

Partilha de conhecimento Partilha de conhecimento entre agentes sociais “até porque nas atividades nós oferecíamos um livrinho 

com toda a explicação da atividade como é que ela se 

processava, com fotos de como é que se fazia, portanto 

um manual nos entregávamos às pessoas que vinham 

fazer a atividade”(EO12). 

Reconhecimento Forma simbólica de reconhecimento da competência do agente 

social por parte dos outros em relação a si ou do agente social 

em relação a outros 

“eu tenho uma coisa espantosa eu tenho gente que tem 

profissionais a ir às oficinas e de início ficava muito 

constrangida porque são pessoas que tinham muito mais 

experiência do que eu. Muito mais sabedoria mas 

ouviram dizer que ali se explica não sei que não sei que 

mais”(EO8). 

Trabalho em rede Trabalho conjunto dos parceiros da rede Loulé Criativo “Eu uma vez fui convidado através de outro parceiro (…) 

eles uma vez convidaram-me para fazer uns workshops, 

eles têm alguns... para complementar algumas das 

atividades que eles faziam e tornar mais interessantes e 

fizemos algumas aqui no interior do concelho de 

Loulé”(EO4). 

Câmara Municipal de Loulé Município da cidade, elementos agregador, gerador e promotor 

de relações sociais potenciando o desenvolvimento da rede em 

toda a sua extensão criativa 

“E estando aqui em Loulé e contactando com várias 

pessoas que eu conheço a Câmara e isso e sabendo da 

criação do Loulé Criativo, surgiu essa oportunidade de 

não só ensinar pessoas locais né mas expandir também 
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um bocadinho a minha atividade e mostrar aos outros 

que não são de cá aquilo que cá se faz e foi assim que eu 

apareci no Loulé Criativo”(EO5). 

Habitus Matriz de perceções, “esquemas generativos” (estruturados e 

estruturantes) adquiridos ao longo de trajetórias individuais de 

vida, produzem “estilos de vida”. São sobretudo formados pela 

família e a escola segundo Bourdieu.  

“Eu nasci na aldeia e sempre tive ligado às atividades 

agrícolas e às tradições da região. Nunca perdi esse 

contacto, fui professor durante 40 anos, regressei depois 

de me reformar, fui professor de ciências e matemática. 

Naturalmente que o meu conhecimento científico ajuda a 

perceber um pouco os ciclos, os ritmos do conhecimento 

da natureza e há uma área de formação para além da 

académica e escolar que tem a haver com o meu interesse 

das questões das tradições, do património, do 

ambiente”(EO15). 

Habitus Criativo Habitus reflexivo do criativo e turista criativo que pode 

apresentar uma trajetória (histórica de vida pessoal, familiar e 

escolar ou outras formas de educação não formais), de maior 

mobilidade globalizante; vê na experiência criativa e na 

cocriação formas de envolvimento e desenvolvimento pessoais 

(aprende fazendo), de forma a se distinguir em relação ao outro. 

“O que me atraiu ao turismo criativo foi conhecer o 

território e o que é autêntico. De forma a diferenciar 

aquilo que é banal do autêntico. A experiência é uma 

forma de meter as mãos na massa. (...)Estudei Psicologia 

social das organizações. Tive interesse pela apreensão 

do ser humano. Passar para as pessoas e a forma como 

viajo ajudou. As emoções influenciaram” (EO11). 

Adolescência Referência à adolescência dos agentes enquanto período 

importante para o seu desenvolvimento criativo ou aquisição de 

competências 

“Eu via os miúdos mais ou menos da minha idade, 

porque eu queria mesmo ir para a ... queria mesmo saber 

ler os meus pais não tinham disponibilidade para me 

ensinar e depois havia ali.... realmente a família era 

numerosa de vizinhos e os contextos rurais permitem 

isso, e ainda hoje permitem isso que é cercam muito as 

casas uns dos outros e eu lembro-me de ter um 

sentimento de inveja profundo porque estava um rapaz 

mais velho que já namorava e a namorada escrevia-lhe 

cartas e eu queria tanto tanto poder escrever cartas as 

pessoas”(EO8). 

Associativismo e trabalho social Perfil associativista do entrevistado revela a predisposição para 

o trabalho social em equipa e o seu desenvolvimento pessoal e 

dos outros 

“comecei a integrar algumas associações, o banco 

alimentar contra a fome, a comunidade vida e paz. 

Sempre tentando nas fases da vida ou nos sítios onde 
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estava inserida fazer alguma coisa em termos 

sociais”(EO1). 

Criatividade Competência representada no habitus do agente social 

possibilitadora de resolução de problemas, visões holísticas e 

pensamento lateral se apresenta como caraterística importante 

do turismo criativo podendo ser desenvolvida durante os 

workshops criativos (G. Richards, 2011) 

“Quando se participa numa experiência aprendemos 

sempre mais, há a transformação do eu e isso é 

criatividade” (EP10). 

Empreendedorismo Esforço do ator social em apreender as regras do jogo referente 

a um campo (ex: criativo) ou vários que procura aceder, 

munindo-se de competências para o efeito 

“o meu objetivo profissional nesta área é desenvolver a 

minha técnica como modista, continuar a aprender” 

(EO9).  

Estilo de vida Opções, objetivos de vida e visões do mundo possibilitadas 

pelo habitus e capital detido, correspondendo a uma posição 

exibida no campo. É enquadrado aqui no habitus pois a questão 

colocada refere-se ao estilo de vida anterior e  resultante da 

aposta no turismo criativo (Marchant & Mottiar, 2011; Peters 

et al., 2009; Remoaldo, Serra, et al., 2020). 

“Depois mudou em mim o meu empowerment, o ter que 

participar, partilhar conhecimento com os outros faz 

com que eu esteja em permanente atualização em 

formação contínua pronto é isso. Não posso deixar de 

estar”(EO1). 

Gosto Opções que caraterizam as ações culturais que o agente social 

efetua e conhecimento cultural detido (Bourdieu, 1979; 

Siqueira, 2010) 

“Eles veem qualquer coisa e dizem: Ah eu faço desde 

método ou daquele ou procuram precisamente, 

procuram-nos precisamente para introduzir vá mais um 

material cardápio artístico deles (risos)”(EO7.) 

Hobby Passatempo de cariz cultural ou não que, podendo influenciar o 

gosto "cultural" pode ajudar a contextualizar a formação do 

gosto numa ou várias determinadas áreas. 

“Em termos de desenvolvimento cultural sim pois o meu 

hobby era fotografia eu tirei o bacharelato em fotografia 

na parte das artes” (EO12). 

Infância Período de formação do habitus primeiramente familiar, 

podendo ser antecedente e/ou coincidente com o período 

escolar. 

“Eu desde pequenina que eu achava que queria ser 

estilista ou designer de moda como é agora, mas eu acho 

que todas as miúdas passam por isto. Como sempre fui 

gordinha não podia ser bailarina, por isso tinha de ser 

estilista”(EO17). 

Legado Criativo-oferta O agente social da oferta reconhece que se existisse alguém que 

pegasse no potencial criativo por ele/ela emanado, poderia 

delegar esse papel nesse agente 

“Já tenho a cabeça noutro lado, mas custa-me fechar 

esta porta porque não existe mais ninguém que faça. Se 

houvesse alguém que já transmitia isso, eu diria pronto 

já está entregue, já posso. Mas eu quero deixar aberto 

porque as pessoas ficam mesmo contentes de aprender e 

eu de divulgar” (EO3). 
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Liberdade criativa Menção dos produtores ou dos participantes a uma certa 

Liberdade criativa presente nos workshops (Bakas et al., 2019) 

“Mas é interessante o seu olhar também. Nunca tinha 

pensado nisso. Acho evidente que as pessoas tenham 

curiosidade de descobrir-se a si próprias, eu estou muito 

no desenvolvimento pessoal porque há vários caminhos 

e várias interpretações em função do estado em que nós 

estamos, mas também é preciso abrir-se à experiências 

que sejam ... sejam portas abertas para descobrir mais 

de si...”(EO13). 

Linguagem técnica Conhecimento e utilização de termos técnicos da respetivas 

áreas criativas 

“com isto que é o fermento de pão pode ser de dois tipos 

um alimentar que é uma colónia de fungos e bactérias de 

grosso modo que se desenvolve, é um mutualismo muito 

interessante, evolutivo, é com isto que eu trabalho” 

(EO8). 

Necessidade Pessoal Necessidade Pessoal de desenvolvimento de competências de 

forma a enveredar pelo turismo criativo. 

“eu acho que, portanto, essencialmente foi mais pessoal 

para, portanto, para ter um enriquecimento, as 

experiências são muito ricas em.... obter novos 

contactos, conhecimentos sobre tudo outras culturas, ou 

mesmo com portugueses de outros sítios” (EO14). 

Necessidade Profissional Primária Necessidade profissional de desenvolver competências para a 

atividade primária 

“e também por necessidade profissional era uma 

atividade paga, não era” (EO10). 

Necessidade Profissional Secundária Necessidade de desenvolver competências para a atividade 

secundária (experiências criativas no Loulé Criativo) 

“O facto de estar  com um projeto em mãos obrigou 

naturalmente também ter alguma intencionalidade na 

formação que precisava de ter para melhorar no fundo 

as minhas competências, o meu desempenho nesta área” 

(EO15).  

Percurso escolar Menções a anos escolares, tempo investido a estudar, opções 

escolares e de estudo 

“Desde a escola, sempre gostei muito da escola, sempre 

tirei vários cursos ligados a várias coisas e situações e o 

estar a trabalhar também proporcionou várias 

formações mais dentro da área do serviço”(EO5). 

Percurso profissional Categoria que reúne o percurso profissional do entrevistado até 

à profissão atual 

“Tive 20 anos a trabalhar na câmara municipal de Loulé 

como técnico de Ambiente”(EO18). 

Trabalhar com pessoas Competência com importância relevante de forma a saber as 

regras do jogo 

“na minha profissão trabalha-se muito em grupo e não é 

uma profissão isolada. Mas no multidisciplinar as 

pessoas podem trabalhar cada um no seu campo, mas de 
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uma transversal como se aborda várias matérias como 

na arquitetura paisagística embora esteja aqui a fazer 

uma analogia, trabalha-se com arquitetos civis, 

engenheiros civis, antropólogos, historiadores, ecologia, 

arqueologia portanto sem me especializar em nada eu 

tenho de perceber a linguagem dele e como comunicar e 

de alguma forma isso ajudou” (EO4). 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.7 Guião das entrevistas semiestruturadas (procura e oferta) 

Baseado numa atualização do quadro analítico Bourdieusiano e das suas principais 

ferramentas de pensamento, as entrevistas semiestruturadas têm o objetivo de contribuir para 

uma perceção dos modos de produção cultural do “subcampo” do turismo criativo e assim 

permitir a descrição desse mesmo subcampo. As questões que compõem o guião são 

baseadas na revisão de literatura, podendo ser lidas contra os objetivos gerais e específicos 

já mencionados anteriormente.  

 

Esta versão faz parte do conjunto de questões dadas a analisarem 2017, a três observadores 

previligiados da cidade de Barcelona: um fotógrafo (que oferecia aulas de fotografia e visitas 

a dois bairros típicos de Barcelona,) e dois profissionais ligados à gastronomia (cuja empresa 

oferece aulas de gastronomia Catalã). Eles fizeram sugestões sobre a reformulação de 

algumas questões e sobre outras a inserir.  

 

Tabela 31 - Guião de desenvolvimento das entrevistas semi-estruturadas 

Questão Autor Justificação Conceitos 

chave de 

Bourdieu ou 

dos 

seguidores 

1)Enquanto, 

empreendedor de 

turismo criativo, 

de que forma a sua 

trajetória pessoal 

(família, escola, 

trajeto 

profissional ou 

viagens 

anteriores) 

influencia ou 

impacta as 

experiências 

criativas que 

oferece aos seus 

turísticas? 

(Page & 

Connell, 

2020; 

Sharma, 

2008) 

a) A literatura refere-se ao conceito de 

bagagem cultural de Page & Connell, 

(2009) como: “crenças, valores e 

modos de comportamento que os 

turistas transportam com eles de 

férias” (Page e Connel, 2009, p164).  

b) Sharma, (2008) refere que “a 

abrangência da multiculturalidade é 

vasta quando estas bagagens culturais 

entram em contacto com outras 

situações culturais. Neste sentido, o 

turismo é constituído por pessoas e 

como estas pessoas como turistas 

interagem como outros locais e 

pessoais, interagem com experiências 

que os podem influenciar ou as atitudes 

Habitus & 

Capital & 

Campo 
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e espectativas da comunidade 

recetora” (Sharma, 2008, p. 107) 

2)Os seus clientes 

desempenham um 

papel ativo na 

produção das 

experiências que 

consomem? 

De que forma? 

(Prahalad & 

Ramaswam

y, 2003, 

2004;  

Richards, 

2016) 

a) A literatura evidência a mudança de 

paradigma (cocriação) (Prahalad & 

Ramaswamy, 2003, 2004) na relação 

entre oferta e procura onde o 

consumidor é ao mesmo tempo 

produtor e consumidor da experiência 

criativa (Richards, 2016) que 

desenvolvem.  

“Bourdieu baseia-se no papel do 

habitus e gosto ao fazer a 

correspondência entre oferta e procura 

de diferentes tipos de casas em as 

estruturas sociais da 

economia”(Burawoy, 2011). 

Habitus & 

capital cultural 

(gosto) 

3)Quando 

desenvolve 

experiências 

criativas em 

conjunto com os 

turistas de que 

forma o trajeto de 

vida deles 

influência o 

desenho de 

experiências de 

turismo criativo?  

(Page & 

Connell, 

2020; 

Prahalad & 

Ramaswam

y, 2003, 

2004; 

Sharma, 

2008) 

a) A questão da bagagem cultural (Page 

& Connell, 2020; Sharma, 2008) surge 

na literatura como ponto importante não 

apenas para turistas mas para restantes 

intervenientes do setor do turismo. A 

cocriação (Prahalad & Ramaswamy, 

2003, 2004) implica uma participação 

ativa do turista no desenho da 

experiência criativa.  

Habitus 

transnacional 

& Capital 

“intercultural” 

4)Teve a 

necessidade de 

desenvolver 

competências de 

forma a enveredar 

por este tipo de 

turismo ou de 

forma a 

desenvolver 

experiências 

criativas?  

(Bourdieu, 

1986; 

Pöllmann, 

2013;  

Richards, 

2011;  

Richards & 

Wilson, 

2006, 2007) 

O desenvolvimento de competências é 

uma possibilidade vinculada na 

literatura do turismo criativo (Richards 

& Wilson, 2006, 2007) assim como o 

conceito de capital cultural (Bourdieu, 

1986) intercultural (Pöllmann, 2013) 

enquanto conhecimento desenvolvido e 

adquirido ao longo da vida em 

ambientes globalizados formais e não 

formais. 

Habitus & 

Capital 

“intercultural” 

5)Se sim essas 

competências 

(Nedelcu, 

2012; 

A ideia do desenvolvimento de um 

capital intercultural potenciado por um 

Habitus 

transnacional 
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tiveram um 

caráter 

internacional ou 

multidisciplinar 

ocorrendo em 

várias dimensões? 

Pöllmann, 

2013, 2016; 

Richards, 

2011;  

Richards & 

Wilson, 

2006, 2007) 

habitus transnacional (Nedelcu, 2012) 

procura trazer mais facilidades aos seus 

detentores de se movimentarem entre 

vários campos (Pöllmann, 2013, 2016) 

entre eles o turismo criativo (Richards 

& Wilson, 2006, 2007).  

& Capital 

intercultural & 

Campo 

6)Alguns dos seus 

turistas criativos 

apresentaram 

algum passado 

ligado ao mundo 

das artes, cultural 

ou qualquer outro 

campo artístico 

ligado à 

experiência 

criativa escolhida 

por ele? 

Se sim quais? 

(den 

Dekker & 

Tabbers, 

2012;  

Richards & 

Wilson, 

2006, 2007) 

A literatura sobre turismo criativo 

menciona a classe criativa e o trabalho 

de criativos como influencias ao 

desenvolvimento do turismo criativo. 

Habitus & 

Campo 

7)Considera 

importante 

percecionar o 

passado criativo 

dos turistas de 

forma a 

desenvolver 

experiências 

criativas de forma 

mais 

personalizada ou 

cocriada?  

(Page & 

Connell, 

2020;  

Richards, 

2016;  

Richards & 

Wilson, 

2007) 

A ideia de trajetórias de vidas criativas 

de ambos os lados da procura e da 

oferta serem importantes para o 

desenvolvimento turismo criativo de 

sucesso é uma das ideias principais 

deste segmento 

Habitus & 

capital;  

Campo 

8) Na perceção de 

um segmento de 

mercado de 

turismo criativo 

como é que as suas 

experiências 

criativas se 

distinguem das 

outras empresas 

(Ahmad, 

2012, 2013, 

2017; 

Bourdieu, 

1985b, 

1986; 

Pappalepor

e et al., 

2010, 2014; 

A literatura refere-se à distinção entre 

consumidores pelas escolhas que 

fazem. Interessa conhecer a perceção da 

oferta. 

Habitus & 

capital;  

Campo 
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de turismo 

criativo?  

 

Siqueira, 

2010) 

9) E os turistas 

criativos que 

recorrem às suas 

experiências 

criativas, como 

estes se podem 

distinguir de 

outros turistas? 

(Pappalepo

re et al., 

2010, 2014) 

É referido na literatura do turismo e do 

turismo criativo que a distinção é uma 

das razões que levam o turista a tomar 

determinadas opções. O conhecimento 

de experiências, lugares e ambientes 

criativos podem levar a que 

consumidores se possam distinguir de 

outros. 

Habitus & 

capital;  

Campo 

10) Que tipo de 

distinção 

simbólica 

considera mais 

importante no 

campo do turismo 

criativo? 

A)Reputação, 

B)Reconheciment

o, D)Qualidade, 

E)Transformação, 

F)conhecimento 

acumulado para o 

futuro. 

(Bourdieu, 

1985c, 

1985a, 

1986, 1989) 

De acordo com o trabalho de Bourdieu, 

a distinção simbólica é resultado das 

escolhas interessadas e detenção de 

poderes/capitais que tomamos no 

campo. No caso do turismo criativo será 

interessante verificar qual a perceção 

que a oferta terá de distinção. Também 

esta questão ajuda a estabelecer a 

posição dos agentes sociais no campo. 

Habitus & 

capital;  

Campo 

11) Da sua 

experiência 

alguma vez tomou 

conhecimento da 

aplicação prática 

pós experiência de 

que o consumidor 

tenha replicado o 

que foi aprendido 

em outra situação? 

(Richards, 

2011); 

(Prahalad & 

Ramaswam

y, 2003, 

2004) 

A literatura refere-se ao 

desenvolvimento de competências no 

contexto do turismo criativo. Coloca-se 

a questão se efetivamente o 

conhecimento adquirido pelo cliente se 

reflete à posteriori.  

Habitus & 

capital;   

12)E você? 

Aplicou algum 

conhecimento 

cocriado no 

desenvolvimento 

de novas 

(Richards, 

2011); 

(Prahalad & 

Ramaswam

y, 2003, 

2004) 

A mesma situação mas em relação à 

oferta. 

Habitus & 

capital;   
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experiências 

criativas? 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim foram consultados especialistas na área do turismo criativo em Barcelona. Este estudo  

exploratório, revelou-se importante pois foi verificado que, se por um lado as questões 

estavam bem enquadradas com os temas pretendidos e o modelo teórico desenvolvido até 

então, houve questões que se apresentavam demasiado parecidas. De acordo com o feedback 

obtido, nomeadamente o facto dos criativos (oferta) terem reconhecido a importância do 

desenvolvimento e aplicação de competências criativas dos turistas, na altura, levou-nos a 

reformular as questões de forma a enquadrar tanto a oferta como a procura, enquanto 

entrevistados alvo para o presente estudo.  

 

Igualmente a repetição de alguns dos temas em algumas das perguntas levou ao necessário 

refinamento de questões para a oferta e para a procura, aplicadas no estudo de campo. A 

inclusão de questões quantitativas ajudou a diversificar o guião e analisar outras dimensões 

do turismo criativo e do Loulé Criativo. Com esse intuito, foi decidido desenhar um guião 

de entrevista semi-estruturada onde as duas dimensões (qualitativa e quantitativa) estivessem 

presentes. Desta forma a tabela resumo que se apresenta a seguir, reúne a sequência, 

dimensões e tipologias de questões colocadas a ambos os lados da procura e da oferta, assim 

como a sua justificação, instrumentos de recolha e tratamento/interpretação dos dados finais, 

resultanto na nossa proposta de metodologia final assente em métodos mistos. 

 

4.8 Tabela resumo das questões abertas e de escala Likert 

 

No processo de produção científica, também é dever do investigador demonstrar o processo 

que orientou o seu projeto de pesquisa. De forma a resumir as escolhas metodológicas mistas 

empreendidas pelo autor, esta seção pretende, através da construção de tabelas descritivas, 

comparar as questões construídas a partir da indispensável revisão da literatura, verificar a 

sua justificação das entrevistas semi-estruturadas, realizadas junto da rede de parceiros 

“Loulé Criativo”. 
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Primeiramente encontram-se as questões abertas com a respetiva justificação e fontes 

bibliográficas consultadas. Mais à frente, o mesmo é feito para as questões de escala likert 

assente na revisão da literatura anterior. Esta última secção resulta do confronto dos 

objetivos gerais e específicos (subponto 4.4.4 deste capítulo), dos pontos 4.5 e 4.5.1 e a 

revisão de literatura sobre o turismo criativo (pontos 2.4, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6 e 2.7 do 

capítulo 2). 
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Tabela 32 - Resumo das questões abertas 

Questões para a oferta Questões para a procura Objetivo Justificação 

1) Enquanto empreendedor de 

turismo criativo, de que forma 

a sua educação familiar, 

formação escolar, carreira 

profissional, viagens anteriores 

(trajeto de vida) influencia ou 

impacta as experiências 

criativas que oferece aos seus 

turistas? (Bourdieu, 1985a, 

1985b, 1986, 1996; Everett, 

2002; Page & Connell, 2009; 

Prieur & Savage, 2011; Setton, 

2005a; Setton, 2005b; Sharma, 

2008, Richard & Munsters, 

2010). 

1) A sua educação familiar, 

formação escolar, carreira 

profissional e viagens 

anteriores (trajeto de vida) 

influenciaram a escolha e 

consumo deste tipo de 

experiências criativas? 

Como? De que forma? 

(Bourdieu, 1985a, 1985b, 

1986, 1996; Everett, 2002; 

Page & Connell, 2009; Prieur 

& Savage, 2011; Setton, 

2005a; Setton, 2005b; 

Sharma, 2008, Richard & 

Munsters, 2010). 

a) Identificar a influência de 

fatores diretos (família e 

escola) e indiretos (fontes de 

conhecimento ainda não 

legitimadas como a internet, 

social media, tv, revistas) de 

conhecimento num mundo 

globalizado, como formas de 

aquisição de capital cultural 

para o aumento da bagagem 

cultural dos agentes 

fornecedores e consumidores 

de experiências de turismo 

criativo. 

A revisão da literatura levou  

à necessidade de atualizar o conceito 

de capital cultural e os seus meios de 

aquisição perante a ubiquidade das 

novas tecnologias entre outras 

formas de formação pessoal, 

profissional e criativa ainda não 

legitimadas. A importância da 

bagagem cultural dos turistas 

influência o seu comportamento em 

férias contribuindo para novas 

trajetórias de vida.  

2) A sua vida pessoal ou 

necessidade profissional 

influenciou-o a desenvolver o 

gosto por experiências criativas 

coproduzidas? De que forma? 

(Bourdieu, 1985b, 1985a, 

1986, 1996; Carvalho, 2014; 

Dendasck & Lopes, 2016; Page 

& Connell, 2009; Prahalad & 

Ramaswamy, 2003, 2004; 

2) A sua vida pessoal ou 

alguma necessidade 

profissional influenciou-o de 

alguma forma a escolher a 

realização deste tipo de 

atividade cocriada por paixão 

ou necessidade? De que 

forma? (Bourdieu, 1985b, 

1985a, 1986, 1996; Carvalho, 

2014; Dendasck & Lopes, 

Percecionar qual a influência 

da trajetória de vida dos 

intervenientes do mercado do 

turismo criativo como agentes 

influenciadores da qualidade 

de reprodução deste 

subcampo, na cocriação 

aplicada a partir desses 

conhecimentos anteriores que 

ajudaram a moldar o caráter, 

A influência das trajetórias de vida é 

fundamental para compreender a 

reprodução do subcampo do turismo 

criativo. É caraterizando os agentes 

quanto às suas ações no mundo 

social que melhor poderemos 

percecionar as suas trajetórias 

simbólicas em relação ao campo 

dominante e sub campos 
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Richards, 2003b; Sharma, 

2008). 

2016; Page & Connell, 2009; 

Prahalad & Ramaswamy, 

2003, 2004; Richards, 2003b; 

Sharma, 2008).  

comportamento corporal, 

escolha e desempenho 

profissional ou hobby, 

ligados à temática de 

atividades práticas no 

contexto prático do turismo. 

dominados, perpetivando a sua 

reprodução. 

3) Sente que teve a necessidade 

de desenvolver competências 

de forma a enveredar por este 

tipo de turismo ou de forma a 

desenvolver experiências 

criativas? (Bourdieu, 1986; de 

Bruin & Jelinčić, 2016; 

Nedelcu, 2012; Pöllmann, 

2013, 2016, Richards, 2011, 

2016, Richards & Wilson, 

2006, 2007; Waterfield, 2015). 

3) Teve como motivação, na 

escolha deste tipo de 

experiências criativas, o 

desenvolvimento de 

competências por 

necessidade pessoal e/ou 

profissional? 

(Bourdieu, 1986; Carvalho, 

2014; de Bruin & Jelinčić, 

2016; Nedelcu, 2012; 

Pöllmann, 2013, 2016; 

Richards, 2011, 2016; 

Richards & Wilson, 2006, 

2007; Waterfield, 2015). 

c) Identificar a necessidade e 

efetividade do 

desenvolvimento de 

competências num contexto 

internacional e cosmopolita 

por parte dos intervenientes 

de turismo de forma a 

participar em atividades 

criativas durante as férias 

ainda que de forma mais 

passiva e ativa.  

Questão fulcral da literatura do 

turismo criativo pois é referido por 

Richards & Wilson, (2006, 2007) a 

necessidade de desenvolvimento de 

competências para o sucesso do 

turismo criativo. Por outro lado, os 

autores também a afiançam que este 

tipo de turismo permite o 

desenvolvimento criativo dos 

intervenientes. 

4) Na sua opinião a cocriação 

(conjunta) deste tipo de 

experiências criativas permite o 

desenvolvimento criativo 

efetivo dos intervenientes? De 

que forma? (Bourdieu, 1986; 

Carvalho, 2014; de Bruin & 

4) Na sua opinião a cocriação 

(conjunta) deste tipo de 

experiências criativas permite 

o desenvolvimento criativo 

efetivo e dos intervenientes? 

Como? Dê exemplos. 

(Bourdieu, 1986; Carvalho, 

c) Identificar a necessidade e 

efetividade do 

desenvolvimento de 

competências num contexto 

internacional e cosmopolita 

por parte dos intervenientes 

de turismo de forma a 

Questão fulcral da literatura do 

turismo criativo pois é referido por 

Richards & Wilson, (2006, 2007) a 

necessidade de desenvolvimento de 

competências para o sucesso do 

turismo criativo. Por outro lado, os 

autores também a afiançam que este 
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Jelinčić, 2016; Nedelcu, 2012; 

Pöllmann, 2013, 2016; 

Richards, 2011, 2016; Richards 

& Wilson, 2006, 2007; 

Waterfield, 2015). 

2014; de Bruin & Jelinčić, 

2016; Nedelcu, 2012; 

Pöllmann, 2013, 2016; 

Richards, 2011, 2016; 

Richards & Wilson, 2006, 

2007; Waterfield, 2015). 

participar em atividades 

criativas durante as férias 

ainda que de forma mais 

passiva e ativa.  

tipo de turismo permite o 

desenvolvimento criativo dos 

intervenientes. 

5) O staff da sua empresa 

apresenta alguma formação ou 

experiência ligado ao mundo 

das artes, cultura ou qualquer 

outro campo artístico ligado às 

experiências que oferece? Se 

sim, quais? (Binkhorst, 2005, 

2007; Binkhorst, 2008; 

Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Den Dekker, 2012; 

Richards, 2011, 2016; Richards 

& Wilson, 2006, 2007). 

5) A sua experiência pessoal 

ou profissional prévia está 

ligada ao mundo das artes, da 

cultura ou qualquer outro 

campo artístico ligado às 

experiências consumidas? Se 

sim, quais? (Binkhorst, 2005, 

2007; Binkhorst, 2008; 

Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Den Dekker, 2012; 

Richards, 2011, 2016; 

Richards & Wilson, 2006, 

2007). 

d) Caraterizar os 

intervenientes do turismo 

criativo como membros 

integrantes da classe criativa 

ou ligados de alguma forma 

ao contexto criativo das 

indústrias culturais e criativas  

Tanto a literatura do turismo criativo 

como os autores inventariados na 

revisão sistemática de aplicação das 

ferramentas do pensamento 

Bourdieusiano, indicam uma ligação 

ao mundo das artes (turismo 

criativo, turismo cultural) e ao 

turismo de aventura e desportivo por 

parte dos fornecedores de 

experiências criativas e dos  turistas.  

6)  Da sua experiência deste 

segmento de mercado e da sua 

perceção, como é que as suas 

experiências criativas se 

distinguem das outras 

experiências oferecidas por 

outras empresas de turismo 

criativo? (Ahmad, 2013, 2017; 

6) De que forma o consumo 

destas experiências de 

turismo criativo contribuiem 

para você se diferenciar dos 

restantes turistas? (Ahmad, 

2013, 2017; Bourdieu, 1985a, 

1985b; Carvalho, 2014; 

Carvalho et al., 2018a, 2011; 

e) Procurar apurar se o 

consumo de experiências de 

turismo criativo contribui 

para a distinção social, 

reputação e posicionamento 

social de ambos os 

fornecedores de experiências 

criativas e por parte dos 

A revisão de literatura revelou que a 

distinção entre consumidores é uma 

das razões que levam o turista a 

tomar determinadas opções de 

consumo. O conhecimento de 

experiências, lugares e ambientes 

criativos podem levar a que os 
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Bourdieu, 1985a, 1985b; 

Carvalho, 2014; Carvalho et 

al., 2018a, 2011; Pappalepore 

et al., 2010, 2014; Siqueira, 

2010) 

Pappalepore et al., 2010, 

2014; Siqueira, 2010) 

turistas consumidores, 

percecionando a reprodução 

do subcampo do turismo 

criativo. 

consumidores se possam distinguir 

dos restantes. 

7) O turismo criativo tem um 

caráter diferenciador. Ordene 

de 1 a 5 as dimensões da 

distinção simbólica no campo 

do turismo criativo? Opte se 

quiser pela escolha outra ou não 

sei/não respondo. 

A) Reputação (ex: 

profissional);  

B) Reconhecimento (ex: no 

mercado turístico inter pares);  

C) Qualidade da experiência 

oferecida;  

D) Transformação (ex: pessoal, 

história de vida)  

E) Conhecimento  acumulado 

para o futuro. 

F) outros (justifique) ou  

G) Não sei/não respondo. 

(Bourdieu, 1985b, 1985a, 

1986, 1989, 2010; Carvalho et 

al., 2018; Pappalepore et al., 

7) O turismo criativo tem um 

caráter diferenciador. Ordene 

de 1 a 5 as dimensões da 

distinção simbólica no campo 

do turismo criativo? Opte se 

quiser pela escolha outra ou 

não sei/não respondo.  

A) Reputação (ex: 

profissional);  

B) Reconhecimento (ex: 

competência detida em 

relação a outro turista); C) 

Qualidade da experiência (ex: 

sentimento de realização); D) 

Transformação (ex: pessoal, 

história de vida); E) 

Conhecimento acumulado 

para o futuro. 

F) outros justifique 

G) Não sei, não respondo. 

 (Bourdieu, 1985b, 1985a, 

1986, 1989, 2010; Carvalho 

f) Escrutinar qual o tipo de 

distinção simbólica mais 

importante que o consumo de 

experiências de turismo 

criativo oferece aos 

intervenientes do seu campo 

através da tipologia: 

Reputação, Reconhecimento, 

Qualidade da experiência, 

Transformação e 

Conhecimento acumulado 

para o futuro.  

De acordo com o trabalho de 

Bourdieu, a distinção simbólica é 

resultado das escolhas interessadas e 

da detenção de poderes/capitais que 

os agentes tomam no campo. 

 

No caso do turismo criativo será 

interessante verificar qual a 

perceção que a oferta terá de 

distinção em relação a outros 

criativos e às outras empresas e na 

procura os turistas criativos em 

relação a outros turistas. A 

qualidade da experiência é uma 

hipótese também a ter em conta. 

 

Também esta questão ajuda a 

estabelecer a posição dos agentes no 

subcampo do turismo criativo. 
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2010, 2014, Richards, 2011, 

2016, Richards & Wilson, 

2006, 2007) 

et al., 2018; Pappalepore et 

al., 2010, 2014, Richards, 

2011, 2016, Richards & 

Wilson, 2006, 2007) 

8) Tem conhecimento se os 

seus clientes têm reaplicado o 

conhecimento aqui adquirido, 

depois das férias? 

(Binkhorst, 2005, 2007, 2008;  

Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Pöllmann, 2013, 2016, 

Prahalad & Ramaswamy, 2003, 

2004, Richards, 2011, 2016, 

Richards & Wilson, 2006, 

2007; Ilincic, 2011)) 

8) Já reaplicou ou tem 

intenção de utilizar o 

conhecimento aqui adquirido 

mais tarde junto da família, 

amigos ou no trabalho? 

(Binkhorst, 2005, 2007, 2008; 

Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Pöllmann, 2013, 2016, 

Prahalad & Ramaswamy, 

2003, 2004, Richards, 2011, 

2016, Richards & Wilson, 

2006, 2007(Ilincic, 2014)). 

g) Perceber se o 

conhecimento cocriado 

durante as experiências 

criativas será reaplicado no 

futuro em contexto familiar 

ou profissional 

A literatura refere-se ao 

desenvolvimento de competências 

no contexto do turismo criativo. 

Coloca-se a questão se efetivamente 

o conhecimento e adquirido pelo 

fornecedor e pelo turista se reflete à 

posteriori.  

9) Os seus objetivos pessoais e 

estilo de vida são os mesmos 

desde que iniciou a venda deste 

tipo de experiências? 

Mudaram? 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017, 

Bourdieu, 1985b, 1985a, 1986, 

2010; Carvalho, 2014; 

Carvalho et al., 2018; 

Jóhannesson & Lund, 2017; 

Marchant & Mottiar, 2011; 

9) O consumo deste tipo de 

turismo modificou a sua 

forma de fazer férias? De que 

forma? (Ahmad, 2012, 2013, 

2017, Bourdieu, 1985b, 

1985a, 1986, 2010; Carvalho, 

2014; Carvalho et al., 2018; 

Jóhannesson & Lund, 2017; 

Marchant & Mottiar, 2011; 

Nedelcu, 2012; Peters et al., 

2009; Pöllmann, 2013, 2016; 

h) Perceber se as razões e o 

estilo de vida que levaram o 

empreendedor ou criativo a 

enveredar pelo turismo 

criativo mudaram ou se se 

mantêm. 

A literatura refere-se ao “lifestyle 

entrepreneur” como alguém que 

tem necessidade de ter sucesso a 

possuir uma certa qualidade de vida, 

mantendo um ordenado que lhes 

permita sobreviver, sendo este 

elemento de sobrevivência o que os 

diferencia dos empreendedores 

tradicionais (Jóhannesson & Lund, 

2017; Marchant & Mottiar, 2011; 

Peters et al., 2009) 
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Nedelcu, 2012; Peters et al., 

2009; Pöllmann, 2013, 2016; 

Prieur et al., 2008;  Richards, 

2010b; Richards & Wilson, 

2006, 2007; Stebbins, 2001; 

Terhorst & Erkuş-Öztürk, 

2015; Thorpe, 2012) 

Prieur et al., 2008;  Richards, 

2010b; Richards & Wilson, 

2006, 2007; Stebbins, 2001; 

Terhorst & Erkuş-Öztürk, 

2015; Thorpe, 2012) 

 

 Fonte: Elaboração própria  
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Tabela 33 - Enquadramento teórico das proposições likert 

 

Objetivos da Conta Satélite do 

Turismo 

 

Missão da Rede Loulé Criativo 

 

Vantagens do turismo criativo 

Proposições para a escala 

likert baseadas nos temas 

chave da CST, Loulé 

Criativo e do Turismo 

Criativo 

Apresentar, as atividades 

principais e produtos 

relacionados, direta ou 

indiretamente, com o turismo.  

as tabelas produzidas pela conta 

satélite do turismo tornam 

possível: a) medir a contribuição 

para o PIB e a criação de 

emprego; b) distinguir as 

despesas de consumo turístico 

efetuadas num país e receitas 

fiscais geradas pelo setor; 

determinar o investimento 

efetuado no turismo; medir a 

influência na balança de 

pagamentos e identificar as 

caraterísticas dos trabalhadores 

-Promover um programa 

diversificado e regular de turismo 

criativo 

-Garantir a qualidade e autenticidade 

das experiências 

-Convidar o turista a interagir com a 

cultura local 

-Estimular o surgimento de novas 

atividades e empreendedores que 

incorporem a cadeia económica do 

turismo 

-Manter e inovar as tradições e 

identidade local; 

 

A rede de oficinas tem os objetivos 

de  

Salvaguardar e valorizar os saberes e 

ofícios tradicionais; 

A criatividade é um bem escasso 

e supostamente detido por 

poucas pessoas; 

 

Permite aos destinos inovar 

novos produtos relativamente 

rápido conferindo-lhes 

vantagens competitivas; 

A criatividade é um processo, e 

os recursos turísticos são 

sustentáveis e infinitamente 

renováveis;  

 

A criatividade é móvel e pode-se 

manifestar virtualmente em 

qualquer lugar; 

 

O turismo criativo, através 

da rede Loulé Criativo, 

contribui para a criação de 

emprego local. 

 

A rede Loulé Criativo ajuda 

à preservação das tradições 

locais. 

A oferta de experiências 

criativas, através da rede 

Loulé Criativo, permite o 

desenvolvimento de 

competências dos 

empreendedores. 

  

 

O Loulé Criativo tem 

permitido aos produtores de 
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empregados nesta atividade 

(OMT, 2000).  

 

(Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 

2017; INE, 2006) 

Fomentar a produção, execução e 

comercialização de peças; 

Inovar nos objetos produzidos; 

Dinamizar experiências e realizar 

cursos de pequena duração. 

(CML, 2018) 

A criatividade pode oferecer a 

fonte para uma atividade 

turística assim como 

providenciar o pano de fundo 

para a atividade do turismo em 

geral;  

 

O desenvolvimento criativo do 

turismo poderá ajudar a manter a 

atmosfera de um destino;  

 

O turismo criativo pode-se 

tornar num meio de 

desenvolvimento de negócio 

para produtores de artesanato e 

outras empresas criativas de 

pequena dimensão;  

 

O turismo criativo permite às 

populações locais usarem o seu 

potencial criativo e coloca-as em 

controlo do processo. 

(Richards 2001; 2009, 

2014;Richards & Wilson, 2006; 

artesanato e outras pequenas 

empresas desenvolver os 

seus negócios com sucesso. 

 

 O turismo criativo através 

do Loulé Criativo, tem 

contribuído para a geração 

de riqueza na região de 

Loulé. 

 

Este tipo de turismo tem 

contribuído para inovar e 

apresentar produtos 

diferentes e diferenciadores 

ao turista. 

 

A rede do Loulé Criativo tem 

possibilitado às populações 

locais fazer uso da sua 

criatividade.  

 

As experiências criativas 

oferecidas pela rede Loulé 

Criativo são autênticas. 

 



 

 _________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________  

296 

 

2007; Richards & Raymond 

2000)  

 

A criatividade tem sido utilizada 

no turismo de várias formas 

(Richards, 2013b), 

proporcionando a este novo tipo 

de turismo vantagens em relação 

ao turismo cultural (Richards, 

2001, 2014); (Richards & 

Raymond, 2000) e vantagens 

para os destinos (Richards, 

2009). 

 

A oferta de experiências de 

turismo criativo permite a 

regeneração de tradições e 

ofícios antigos.  

 

A inovação e a criatividade 

estão presentes no desenho 

das experiências criativas 

oferecidas pela rede Loulé 

Criativo.   

 

A rede do Loulé Criativo 

aposta na formação e 

desenvolvimento de 

competências dos 

empreendedores, artesãos e 

turistas.  

 

 

As experiências criativas 

contribuem para o 

desenvolvimento pessoal 

dos intervenientes. 

 



 

 _________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________  

297 

 

O Loulé Criativo potencia a 

criação de uma imagem 

turística diferenciadora da 

região.  

 

O Loulé Criativo possibilita 

a criação de novos negócios 

assentes na tradição local.  

Fonte: Elaboração própria 
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O confronto dos temas chave, presente na tabela anterior, permitiu elencar temas 

categorizadores e agregadores a fim de serem usados na codificação das temáticas principais 

correspondentes às proposições Likert, entrentanto adaptadas à oferta e procura. Procedeu-

se desta forma com o objetivo de facilitar a leitura das proposições e de maneira a facilitar a 

construção da entrevista semiestruturada e assim desenhar um modelo de entrevista claro e 

conciso. Assim para a oferta foram definidos os seguintes temas: 1 A criação de emprego, a 

comercialização de produtos, 2 a salvaguarda do património tangível e intangível, 3 

relacionamento entre agentes da rede, 4 imagem criativa e inovadora da região, 5 

desenvolvimento de competências no contexto turístico da região e 6 o papel ativo da 

comunidade local no desenvolvimento da rede Loulé Criativo. 

 

Para a procura, os temas chave escolhidos abrangeram: 1 a perceção do turista acerca da 

criação de emprego, 2 produção e comercialização de produtos autênticos, 3 imagem 

inovadora e criativa da região de Loulé, 4 desenvolvimento de competências do turista e 5 o 

perfil de consumo do turista criativo. 

Tabela 34 -  Resumo da codificação das proposições por temáticas e númeração 

Temáticas e numeração para a oferta Temáticas e numeração para a procura 

Oferta:  

1 Criação de emprego (PO1 a PO4);  

2 Salvaguarda do património tangível e 

intangível (PO5 a PO10);  

3 Relação entre os agentes da rede (PO11 

a PO15);  

4 Imagem criativa e inovadora da região 

(PO16 a PO19);  

5 Desenvolvimento de competências no 

contexto turístico da região (PO20 a 

PO22) e 

6 O papel ativo da comunidade local no 

desenvolvimento da rede Loulé Criativo 

(PO23 a PO27). 

Procura:  

1 Perceção do turista acerca da criação de 

emprego (POB1 a POB3);  

2 Produção e comercialização de produtos 

autênticos (POB4 a POB5);  

3 Imagem inovadora e criativa da região de 

Loulé (POB6 a POB10);  

4 Desenvolvimento de competências do 

turista (POB11 a POB15) e  

5 Perfil de consumo do turista criativo 

(POB16 a POB20). 

Fonte: Elaboração própria 

 

As tabelas seguintes, resumem assim as proposições colocadas à oferta e à procura. Fez parte 

da estrutura das entrevistas semiestruturadas, uma seção onde é pedido ao respondente que 
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classifique de 1 a 5 as preposições apresentadas (1-Discordo inteiramente a 5 Concordo 

inteiramente) (Costa, 1996), as temáticas aglutinadoras mencionadas anteriormente. O 

respondente pode ainda escolher a opção não sabe/não responde de forma a diminuir as 

respostas aleatórias (Ferreira, 2003). No final uma seção sobre dados sociodemográficos é 

adicionada, complementando a informação sobre a tipologia fornecedor criativo e do turista 

criativo com Sexo, Idade, País de residência, Habilitações académicas e emprego.  

 

De destacar que como o quadro analítico de Pierre Bourdieu o exige, as informações sobre 

as habilitações académicas, ganham especial importância no presente estudo, pelo papel 

desempenhado pelo capital cultural de Bourdieu, (1986, 2010), pelo que a aferição das 

competências académicas dos entrevistados podem ser determinantes na aposta neste tipo de 

turismo por parte da oferta e consumo por parte da procura. Não se seguiu as indicações da 

OMT  (Perez et al., 2001) pela prevalência do quadro sociológico que aqui se priviligia. 
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Tabela 35 - Quadro resumo proposições Likert 

Proposições da Oferta Fontes 
Criação de Emprego 

PO1 O turismo criativo, através da rede Loulé 

Criativo, contribui para a criação de emprego local. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

PO2 O Loulé Criativo tem permitido aos 

produtores de artesanato e outras pequenas 

empresas desenvolver os seus negócios com sucesso. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

PO3 Esta rede de parceiros possibilita a criação de 

novos negócios assentes na tradição local. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

PO4 O turismo criativo, através da rede Loulé 

Criativo, permite criar emprego incorporando toda 

a cadeia económica do turismo (restauração, 

alojamento, eventos, animação turística, atividades 

criativas). 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

Comercialização de produtos 

PO5  Os agentes locais dão-me condições para eu 

colocar à venda os meus produtos com sucesso. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

PO6 O turismo criativo através da rede Loulé 

Criativo, tem contribuído para aumentar a venda 

dos meus produtos no resto do país. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 
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PO7 O turismo criativo através da rede Loulé 

Criativo, tem contribuído para aumentar a venda 

dos meus produtos no estrangeiro. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; Couto, 2011; Fortuna & Maciel, 2017; 

INE, 2006, 2017; G. Richards, 2009a, 2013b, 2014a; G. Richards & Raymond, 

2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 

Salvaguarda do património tangível e intangível da 

região. 

PO8 A rede Loulé Criativo tem contribuído à 

preservação de tradições locais 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2015, 2011, 2016; Howard, 2003; G. Richards, 

2009a, 2011, 2013c, 2014a; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007; J. Santos et 

al., 2012) 

PO9 A oferta de experiências de turismo criativo tem 

contribuído para a regeneração urbana do centro da 

cidade. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2015, 2011, 2016; Evans, 2009; Howard, 2003; 

Pratt, 2008; G. Richards, 2009a, 2011, 2013c, 2014a; G. Richards & Wilson, 

2007, 2006a; J. Santos et al., 2012; Smith, 2016; Wise, 2016) 

PO10 As experiências criativas da minha empresa 

contribuem para a salvaguarda dos saberes e ofícios 

tradicionais da região. 

(C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2015, 2011, 2016; Howard, 2003; G. Richards, 

2009a, 2011, 2013c, 2014a; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007; J. Santos et 

al., 2012) 

Relacionamento entre agentes da rede Loulé 

Criativo 

PO11 Colaboro com empreendedores/parceiros 

externos à rede no desenho e oferta de experiências 

criativas 

(Carvalho et al., 2019; Jóhannesson & Lund, 2017; Lazzeretti & Petrillo, 

2006; Marchant & Mottiar, 2011; Messineo, 2012; Peters et al., 2009; 

Pöllmann, 2013, 2016; G. Richards, 2013c, 2013a; G. Richards & Marques, 

2012; G. Richards & Raymond, 2000; G. Richards & Wilson, 2004a, 2006a, 

2007) 

PO12 O meu trabalho criativo é essencial para o 

sucesso de outros parceiros da rede Loulé Criativo 

(Binkhorst, 2007; Booyens & Rogerson, 2015; Jóhannesson & Lund, 2017; 

Lazzeretti & Petrillo, 2006; Marchant & Mottiar, 2011; Messineo, 2012; 

Peters et al., 2009; Ravar & Iorgulescu, 2014; G. Richards, 2003a, 2010b, 

2011; G. Richards & Marques, 2012; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007) 
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PO13 Desenvolvo competências criativas 

necessárias ao meu negócio em conjunto com os 

parceiros da rede Loulé Criativo 

(Ahmad, 2017, 2013, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; Bourdieu, 1985b, 1985a, 1986; Carvalho, 2014; 

Jóhannesson & Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Montagner & Montagner, 

2011; Peters et al., 2009; Pöllmann, 2013, 2016; Prieur, 2013; Prieur et al., 2008; 

Prieur & Savage, 2011, 2013, Richards, 2003a, 2010b, 2011, 2013b; Richards & 

Marques, 2012; Richards & Wilson, 2006, 2007) 

PO14 Desenvolvo competências criativas em 

conjunto com parceiros externos à rede do Loulé 

Criativo 

(Ahmad, 2017, 2013, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; Bourdieu, 1985b, 1985a, 1986; Carvalho, 2014; 

Jóhannesson & Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Montagner & Montagner, 

2011; Peters et al., 2009; Pöllmann, 2013, 2016; Prieur, 2013; Prieur et al., 2008; 

Prieur & Savage, 2011, 2013, Richards, 2003a, 2010b, 2011, 2013b; Richards & 

Marques, 2012; Richards & Wilson, 2006, 2007) 

PO15 Eventualmente irei trabalhar com parceiros 

externos à rede Loulé Criativo de forma inovar o 

meu negócio 

(Ahmad, 2017, 2013, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; Bourdieu, 1985a, 1985b, 1986; Jóhannesson & 

Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Montagner & Montagner, 2011; Peters et al., 

2009; Pöllmann, 2013, 2016; Prieur, 2013; Prieur et al., 2008; Prieur & Savage, 2011, 

2013, Richards, 2003a, 2010b, 2011, 2013b; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Wilson, 2006, 2007) 

Imagem inovadora e criativa da região 

PO16 A rede de parceiros Loulé Criativo tem 

contribuído para a criação de uma imagem 

diferenciadora da região 

(Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 2015; Buhalis, 2000; Buhalis 

& Costa, 2006a, 2006b; R. Carvalho et al., 2018, 2019, 2011, 2016; Ferreira, 2003; 

Ferreira & Costa, 2001, 2006; Lazzeretti & Petrillo, 2006; L. Marques & Richards, 

2014; Messineo, 2012; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 2009b, 2011, 2012, 

2013c, 2013b, 2014a, 2015, 2003a; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Munsters, 2010; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2006a, 2007; Santos 

et al., 2012) 
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PO17 A imagem de Loulé é inovadora  (Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 2015; Buhalis, 2000; Buhalis 

& Costa, 2006a, 2006b; R. Carvalho et al., 2018, 2019, 2011, 2016; Ferreira, 2003; 

Ferreira & Costa, 2001, 2006; Lazzeretti & Petrillo, 2006; L. Marques & Richards, 

2014; Messineo, 2012; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 2009b, 2011, 2012, 

2013c, 2013b, 2014a, 2015, 2003a; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Munsters, 2010; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2006a, 2007; Santos 

et al., 2012) 

PO18 A imagem de Loulé é criativa (Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 2015; Buhalis, 2000; Buhalis 

& Costa, 2006a, 2006b; R. Carvalho et al., 2018, 2019, 2011, 2016; Ferreira, 2003; 

Ferreira & Costa, 2001, 2006; Lazzeretti & Petrillo, 2006; L. Marques & Richards, 

2014; Messineo, 2012; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 2009b, 2011, 2012, 

2013c, 2013b, 2014a, 2015, 2003a; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Munsters, 2010; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2006a, 2007; Santos 

et al., 2012) 

PO19 As experiências de turismo criativo que a 

minha empresa oferece são inovadoras para a 

região de Loulé 

(Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 2015; Buhalis, 2000; Buhalis 

& Costa, 2006a, 2006b; R. Carvalho et al., 2018, 2019, 2011, 2016; Ferreira, 2003; 

Ferreira & Costa, 2001, 2006; Lazzeretti & Petrillo, 2006; L. Marques & Richards, 

2014; Messineo, 2012; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 2009b, 2011, 2012, 

2013c, 2013b, 2014a, 2015, 2003a; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Munsters, 2010; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2006a, 2007; Santos 

et al., 2012) 

PO20 As experiências de turismo criativo que a 

minha empresa oferece são criativas para a região 

de Loulé 

(Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 2015; Buhalis, 2000; Buhalis 

& Costa, 2006a, 2006b; R. Carvalho et al., 2018, 2019, 2011, 2016; Ferreira, 2003; 

Ferreira & Costa, 2001, 2006; Lazzeretti & Petrillo, 2006; L. Marques & Richards, 

2014; Messineo, 2012; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 2009b, 2011, 2012, 

2013c, 2013b, 2014a, 2015, 2003a; Richards & Marques, 2012; Richards & 
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Munsters, 2010; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2006a, 2007; Santos 

et al., 2012) 

Desenvolvimento de competências no contexto 

turístico da região 

PO21  A oferta de experiências criativas, através da 

rede Loulé Criativo, contribui para o 

desenvolvimento de competências por parte dos 

empreendedores, donos de empresas de turismo 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den 

Dekker, 2009; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985c, 1985a; C.M.L., 

2019; Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2019, 2016; Jóhannesson & Lund, 

2017; Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009; Pöllmann, 2013, 2016; 

G. Richards, 2009a, 2010b, 2011, 2013c, 2013a, 2014a, 2016; G. Richards & 

Marques, 2012; G. Richards & Russo, 2014; G. Richards & Wilson, 2006a, 

2007) 

PO22 A rede Loulé Criativo aposta de forma 

equilibrada na formação e desenvolvimento de 

competências dos empreendedores, artesãos e 

turistas. 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den 

Dekker, 2009; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985c, 1985a; C.M.L., 

2019; Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2019, 2016; Jóhannesson & Lund, 

2017; Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009; Pöllmann, 2013, 2016; 

G. Richards, 2009a, 2010b, 2011, 2013c, 2013a, 2014a, 2016; G. Richards & 

Marques, 2012; G. Richards & Russo, 2014; G. Richards & Wilson, 2006a, 

2007) 

PO23 As experiências criativas realizadas em 

conjunto com  os turistas contribuem para o 

desenvolvimento dos colaboradores da empresa 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den 

Dekker, 2009; Boswijk, Thijssen, & Peelen, 2005, 2007; Bourdieu, 1985b, 

1985a; C.M.L., 2019; Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2019, 2016; 

Jóhannesson & Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009; 

Pöllmann, 2013, 2016; Richards, 2010, 2013b, 2014, 2003, 2016, 2011, 2013a, 

2009a; Richards and Marques 2012; Richards and Russo 2014; Richards and 

Wilson 2007, 2006) 
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Papel ativo da comunidade local no 

desenvolvimento da rede 

PO24 A minha empresa tem contribuído para o 

sucesso da rede Loulé Criativo na região de Loulé 

(Ahmad 2017, 2013, 2012; Aref & Redzuan 2009a; 2009b; Binkhorst 2007, 2005, 

2008; Binkhorst and Den Dekker 2009; Carvalho et al. 2016, 2018a; Lazzeretti and 

Petrillo 2006; Messineo 2012; Pöllmann 2016, 2013, Richards 2009b, 2013c, 2015, 

2016, 2011, 2010, 2013b, 2009a, 2013a, 2002, 2003, 2014; Richards and Marques 

2012; Richards and Russo 2014; Richards and Wilson 2006, 2007). 

PO25 A comunidade local contribui de forma clara 

para o sucesso da rede Loulé Criativo 

(Ahmad 2017, 2013, 2012; Aref & Redzuan 2009a; 2009b; Binkhorst 2007, 2005, 

2008; Binkhorst & Den Dekker 2009; Carvalho et al. 2016, 2018a; Lazzeretti & 

Petrillo 2006; Messineo 2012; Pöllmann 2016, 2013, Richards 2009b, 2013c, 2015, 

2016, 2011, 2010, 2013b, 2009a, 2013a, 2002, 2003, 2014; Richards and Marques 

2012; Richards and Russo 2014; Richards and Wilson 2006, 2007). 

PO26 Consulto membros da comunidade local 

acerca do meu negócio 

(Ahmad 2017, 2013, 2012; Aref and Redzuan 2009a; 2009b; Binkhorst 2007, 2005, 

2008; Binkhorst and Den Dekker 2009; Carvalho et al. 2016, 2018a; Lazzeretti and 

Petrillo 2006; Messineo 2012; Pöllmann 2016, 2013, Richards 2009b, 2013c, 2015, 

2016, 2011, 2010, 2013b, 2009a, 2013a, 2002, 2003, 2014; Richards and Marques 

2012; Richards and Russo 2014; Richards and Wilson 2006, 2007). 

PO27 Criativos, artistas entre outros membros da 

comunidade local participam no desenho das 

experiências criativas que ofereço 

(Ahmad, 2017, 2013, 2017; Aref & Redzuan, 2009a, 2009b; Binkhorst, 2005, 2007, 

2008; Binkhorst & den Dekker, 2009; Carvalho et al., 2016, 2018a; Lazzeretti & 

Petrillo, 2006; Messineo, 2012; Pöllmann, 2013, 2016; Prahalad & Ramaswamy, 

2000, 2003, 2004; Ramaswamy & Ross, 2011; Richards, 2002a, 2003a, 2009a, 

2009b, 2013c, 2013a, 2013b, 2014a, 2015, 2016; Richards & Marques, 2012; 

Richards & Wilson, 2006, 2007). 
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PO28 A comunidade local desempenha um papel 

ativo na rede Loulé Criativo 

 

 

 
 

(Ahmad, 2017, 2013, 2017; Aref & Redzuan, 2009a, 2009b; Binkhorst, 2005, 2007, 

2008; Binkhorst & den Dekker, 2009; Carvalho et al., 2016, 2018a; Lazzeretti & 

Petrillo, 2006; Messineo, 2012; Pöllmann, 2013, 2016; Prahalad & Ramaswamy, 

2000, 2003, 2004; Ramaswamy & Ross, 2011; Richards, 2002a, 2003a, 2009a, 

2009b, 2013c, 2013a, 2013b, 2014a, 2015, 2016; Richards & Marques, 2012; 

Richards & Wilson, 2006, 2007). 

Proposições da Procura Fontes 

Perceção do turista acerca da criação de emprego 

POB1 Ao escolher este tipo de experiências, estou a 

contribuir para a criação de emprego local 

 

 

(Binkhorst, 2007; Booyens & Rogerson, 2019; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 

2016; Couto, 2011; Djukic & Vukmirovic, 2010; Fortuna & Maciel, 2017; 

Hemmati & Abbasi, 2013; INE, 2006, 2017; G. Richards, 2014a, 2009a, 2011, 

2013c; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007; Rojo & Portillo, 2015) 

 

P0B2 Este tipo de experiências contribui para a 

fixação de empreendedores turísticos no local 

(Booyens & Rogerson, 2015, 2019; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2019; 

Couto, 2011; Djukic & Vukmirovic, 2010; Fortuna & Maciel, 2017; Hemmati 

& Abbasi, 2013; INE, 2006, 2017; Jóhannesson & Lund, 2017; Remoaldo et 

al., 2019; G. Richards, 2014a, 2009a, 2011, 2013c; G. Richards & Marques, 

2012; G. Richards & Raymond, 2000; Rojo & Portillo, 2015) 

P0B3 Com a aquisição deste tipo de experiências, é 

minha intenção contribuir para o desenvolvimento 

local 

 

(Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 

2019; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2016; Couto, 2011; Djukic & Vukmirovic, 

2012; Fortuna & Maciel, 2017; Hemmati & Abbasi, 2013; INE, 2006, 2007; 

Marques, 2012; OECD, 2014; Richards, 2011, 2013b, 2014a, 2009a; Richards & 

Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; Richards & Wilson, 2006, 2007; Rojo 

& Portillo, 2015). 
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Produção e Comercialização de produtos autênticos 

POB4 Sinto-me mais motivado para consumir 

experiências de Turismo Criativo porque isso dá-me 

a oportunidade de adquirir produtos autênticos e 

caraterísticos da região de Loulé 

(Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 2009; C.M.L., 2019; 

Carvalho et al., 2015, 2011, 2016; Djukic & Vukmirovic, 2012; Messineo, 2012; 

OECD, 2014; Pawlusiński & Kubal, 2018; Richards, 2003a, 2009b, 2009a, 2010b, 

2011, 2012, 2013a, 2013c, 2013b, 2014a, 2015, 2016; Richards & Marques, 2012; 

Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2006, 2007; Salman, 2010; J. Santos et 

al., 2012; Stipanović & Rudan, 2014) 

POB5 Ao envolver-me nas experiências de turismo 

criativo, tenho a possibilidade de produzir produtos 

autênticos 

(Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 2009; Carvalho et al., 2015, 

2011, 2016; Djukic & Vukmirovic, 2012; Messineo, 2012; OECD, 2014; Pawlusiński 

& Kubal, 2018; G. Richards, 2003a, 2009b, 2009a, 2010b, 2011, 2012, 2013a, 2013c, 

2013b, 2014a, 2015, 2016; Richards & Marques, 2012; Richards & Russo, 2014; 

Richards & Wilson, 2006, 2007; Salman, 2010; J. Santos et al., 2012; Stipanović & 

Rudan, 2014) 

Imagem inovadora e criativa da região de Loulé 

POB6 O consumo de experiências criativas leva a 

que a imagem da região de Loulé seja diferenciadora 

(Åkerlund & Müller, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2018; Evans, 

2009; Marques, 2012; Marques & Richards, 2014; Messineo, 2012; O’Connor, 2015; 

OECD, 2014; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 

2011, 2012, 2013b, 2014a; Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; 

Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2004b, 2006, 2007; Santos et al., 2012; 

Smith, 2016; Virginija, 2016) 

POB7 Considero que a imagem de Loulé é inovadora (Åkerlund & Müller, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2018; Evans, 

2009; Marques, 2012; Marques & Richards, 2014; Messineo, 2012; O’Connor, 2015; 

OECD, 2014; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 

2011, 2012, 2013b, 2014a; Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; 

Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2004b, 2006, 2007; Santos et al., 2012; 

Smith, 2016; Virginija, 2016) 
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POB8 O desenvolvimento do turismo criativo, 

através da rede Loulé Criativo, ajuda a manter uma 

atmosfera criativa 

(Åkerlund & Müller, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2018, 2019; 

Evans, 2009; Marques, 2012; Marques & Richards, 2014; Messineo, 2012; 

O’Connor, 2015; OECD, 2014; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pike, 2002; Pimentel, 

2006; Richards, 2011, 2012, 2013b, 2014a; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Raymond, 2000; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2004b, 2006, 2007; 

Santos et al., 2012; Smith, 2016; Virginija, 2016) 

P0B9 Considero a imagem de Loulé criativa (Åkerlund & Müller, 2012; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 

2009; Booyens & Rogerson, 2015; C.M.L., 2019; Carvalho et al., 2018, 2019; 

Evans, 2009; Marques, 2012; Marques & Richards, 2014; Messineo, 2012; 

O’Connor, 2015; OECD, 2014; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pike, 2002; Pimentel, 

2006; Richards, 2011, 2012, 2013b, 2014a; Richards & Marques, 2012; Richards & 

Raymond, 2000; Richards & Russo, 2014; Richards & Wilson, 2004b, 2006, 2007; 

Santos et al., 2012; Smith, 2016; Virginija, 2016) 

PB10 A oferta de experiências criativas, através do 

Loulé Criativo ajuda a diferenciar a região das 

restantes do país 

 

 

(Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 2009; Booyens & Rogerson, 

2015; C.M.L., 2019; Carvalho, 2011; Carvalho et al., 2018; Evans, 2009; Marques, 

2012; Marques & Richards, 2014; Messineo, 2012; O’Connor, 2015; OECD, 2014; 

Pappalepore et al., 2010, 2014; Pike, 2002; Pimentel, 2006; Richards, 2011, 2012, 

2013b, 2014a; Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; Richards & 

Russo, 2014; Richards & Wilson, 2004b, 2006, 2007; Santos et al., 2012; Smith, 

2016; Virginija, 2016) 

Desenvolvimento das competências do turista 

POB11 Desenvolvo as minhas competências através 

das experiências criativas do Loulé Criativo 

(Ahmad 2013, 2012, 2017, Binkhorst 2008, 2007, 2005; Binkhorst and Den Dekker 

2009; Boswijk, Thijssen, and Peelen 2005, 2007, Bourdieu 1985a, 1986; C.M.L., 

2019; Carvalho 2014; Carvalho et al. 2019, 2016; Jóhannesson and Lund 2017; 

Marchant and Mottiar 2011; Peters et al. 2009; Pöllmann 2016, 2013, Richards 2010, 

2013b, 2014, 2003, 2016, 2011, 2013a, 2009a; Richards and Marques 2012; Richards 

and Russo 2014; Richards and Wilson 2007, 2006); (Setton 2008; 2005;2002) 
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POB12 A oferta de experiências criativas, através da 

rede Loulé Criativo, permite-me aplicar o meu 

capital cultural 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 

2009; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985a, 1986, 1979; C.M.L., 2019;  

Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2018, 2019; Edgerton & Roberts, 2014; Pappalepore 

et al., 2010, 2014; Pöllmann, 2013, 2016; Pret, Shaw, & Dodd, 2015; Prieur et al., 

2008; Prieur & Savage, 2011, 2013; Richards, 2002a, 2003a, 2009a, 2010b, 2011, 

2013b, 2013a, 2014a, 2016, 2018a; Richards & Marques, 2012; Richards & Russo, 

2014; Richards & Wilson, 2006, 2007; Setton, 2002, 2005a, 2005b, 2008; Tan et al., 

2013; Tan et al., 2014). 

POB13 As experiências criativas contribuem para o 

meu desenvolvimento pessoal noutras áreas que 

complementam a minha atividade profissional  

(Ahmad, 2012, 2013, 2017; Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & den Dekker, 

2009; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985a, 1986, 1979; C.M.L., 2019; 

Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2018, 2019; Edgerton & Roberts, 2014; Pappalepore 

et al., 2010, 2014; Pöllmann, 2013, 2016; Pret et al., 2015; Prieur et al., 2008; Prieur 

& Savage, 2011, 2013; Richards, 2002a, 2003a, 2009a, 2010b, 2011, 2013b, 2013a, 

2014a, 2016, 2018a; Richards & Marques, 2012; Richards & Russo, 2014; Richards 

& Wilson, 2006, 2007; Setton, 2002, 2005b, 2005a, 2008; Tan et al., 2013; Tan et al., 

2014) 

POB14 O consumo de experiências criativas, através 

da rede de Loulé Criativo, permite-me explorar o 

meu potencial criativo 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017, Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Boswijk et al., 2005, 2007, Bourdieu, 1985a, 1986, 2010; C.M.L., 2019; 

Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2018, 2019; Edgerton & Roberts, 2014; Pappalepore 

et al., 2010, 2014, Pöllmann, 2013, 2016; Pret & Shaw, 2015; Prieur et al., 2008; 

Prieur & Savage, 2011, 2013, Richards, 2002a, 2003a, 2009a, 2010b, 2011, 2013b, 

2013a, 2014a, 2016, 2018a; Richards & Marques, 2012; Richards & Russo, 2014; 

Richards & Wilson, 2006, 2007, Setton, 2002, 2005b, 2005a, 2008; Tan et al., 2013; 

Tan et al., 2014) 

POB15 A experiência criativa que realizei através da 

rede Loulé Criativo, contribuiu para o 

desenvolvimento das minhas competências nas áreas 

(Ahmad, 2012, 2013, 2017, Binkhorst, 2005, 2007, 2008; Binkhorst & Den Dekker, 

2009; Boswijk et al., 2005, 2007, Bourdieu, 1986, 2010, 1985a; C.M.L., 2019; 

Carvalho, 2014; Carvalho et al., 2019, 2018; Edgerton & Roberts, 2014; Pappalepore 
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da experiência (artesanato, arte, património, música 

ou gastronomia)  

et al., 2010, 2014, Pöllmann, 2013, 2016; Pret & Shaw, 2015; Prieur et al., 2008; 

Prieur & Savage, 2011, 2013,  Richards, 2002a, 2003a, 2009a, 2010b, 2011, 2013b, 

2013a, 2014a, 2016, 2018b, 2018a; Richards & Marques, 2012; Richards & Russo, 

2014; Richards & Wilson, 2006, 2007, Setton, 2002, 2005b, 2005a, 2008; Tan et al., 

2013; Tan et al., 2014) 

Perfil de consumo do turista criativo  

POB16 O consumo de experiências de turismo 

criativo, através da rede Loulé Criativo, 

aumentaram o tempo de permanência no destino 

(Ahmad, 2012, 2013, Boswijk et al., 2005, 2007; Buhalis & Costa, 2006a; Carvalho 

et al., 2018, 2019, 2011, 2016; Costa, 2005; Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2001, 

2006; Fortuna & Maciel, 2017; Freytag, 2010; INE, 2006, 2007; Messineo, 2012; 

Ramos & Costa, 2017; Richards, 2002a, 2010b, 2013a, 2013c, 2013b, 2018b; 

Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; Richards & Wilson, 2006, 

2007; Tan et al., 2013;  Tan et al., 2014) 

P0B17 Consumir experiências de turismo criativo, 

faz de mim um turista diferente dos outros. 

 

 

 

 

 

(Ahmad, 2012, 2013, Boswijk et al., 2005, 2007, Bourdieu, 1985b, 1985a, 1986, 

2010; Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a; Carvalho et al., 2019, 2018, 

2011, 2016; Costa, 2005; Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2001, 2006; Fortuna & 

Maciel, 2017; Freytag, 2010; INE, 2006, 2007; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 

2010, 2014, Pöllmann, 2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; Richards, 2002a, 2010b, 

2013a, 2013c, 2013b, 2018b; Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 

2000; Richards & Wilson, 2006, 2007; Tan et al., 2013; Tan et al., 2014) 

POB18 Este tipo de turismo, faz de mim um turista 

mais conhecedor do dia a dia do destino 

(Binkhorst & den Dekker, 2009; Bourdieu, 1985a, 1985c, 1986, 2010; 

Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a, 2006b; Carvalho, 2011, 

2014; Carvalho et al., 2018, 2019, 2016; Ferreira, 2003; Ferreira & Costa, 

2006; Freytag, 2010; Ilincic, 2014; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 2010, 

2014; Pöllmann, 2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; G. Richards, 2002c, 

2010b, 2011, 2013a, 2013c, 2018a; G. Richards & Marques, 2012; G. 

Richards & Raymond, 2000; G. Richards & Wilson, 2006a, 2007; S. K. Tan 

et al., 2013; S. Tan et al., 2014) 
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POB19 O consumo de experiências de turismo 

criativo, através da rede Loulé Criativo, permite-me 

escolher experiências alternativas à oferta principal 

do destino 

(Ahmad, 2012, 20123, Boswijk et al., 2005, 2007, Bourdieu, 1985b, 1985a, 1986, 

2010; Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a; Carvalho et al., 2019, 

2018a, 2011, 2016; Costa, 2005; Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2001, 2006; Fortuna 

& Maciel, 2017; Freytag, 2010; INE, 2006; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 2010, 

2014, Pöllmann, 2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; Richards, 2002a, 2010b, 2013a, 

2013c, 2013b, 2018b; Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; 

Richards & Wilson, 2006, 2007; Tan et al., 2013; Tan et al., 2014) 

POB20 O facto de ter de pagar inibe-me de consumir 

outras experiências criativas  

(Ahmad, 2017; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985a, 1985b, 1986, 

2010; Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a, 2006b; C. Costa, 

2005; Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2006; Fortuna & Maciel, 2017; Freytag, 

2010; INE, 2006, 2017; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 2010, 2014; 

Pöllmann, 2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; G. Richards, 2002c, 2002a, 

2010b, 2013c; G. Richards & Marques, 2012; G. Richards & Raymond, 2000; 

G. Richards & Wilson, 2006a, 2007; S. K. Tan et al., 2013; S. Tan et al., 2014) 

POB21 O preço não tem qualquer influência no meu 

consumo deste tipo de experiências 

(Ahmad, 2017; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985a, 1985b, 1986, 

2010; Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a, 2006b; Costa, 2005; 

Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2006; Fortuna & Maciel, 2017; Freytag, 2010; 

INE, 2006, 2017; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pöllmann, 

2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; Richards, 2002b, 2002a, 2010, 2013c; 

Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; Richards & Wilson, 

2006, 2007; S. K. Tan et al., 2013; S. Tan et al., 2014) 

POB22 Vim ao Algarve para participar em 

experiências de turismo criativo 

(Ahmad, 2017; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985a, 1985b, 1986, 

2010; Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a, 2006b; Costa, 2005; 

Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2006; Fortuna & Maciel, 2017; Freytag, 2010; 

INE, 2006, 2017; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pöllmann, 

2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; Richards, 2002b, 2002a, 2010, 2013c; 
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Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; Richards & Wilson, 

2006, 2007; S. K. Tan et al., 2013; S. Tan et al., 2014) 

POB23 Vim ao Algarve consumir outras 

experiências de turismo e também de turismo 

criativo 

(Ahmad, 2017; Boswijk et al., 2005, 2007; Bourdieu, 1985a, 1985b, 1986, 

2010; Bourdieu & Darbel, 2003; Buhalis & Costa, 2006a, 2006b; Costa, 2005; 

Couto, 2011; Ferreira & Costa, 2006; Fortuna & Maciel, 2017; Freytag, 2010; 

INE, 2006, 2017; Messineo, 2012; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pöllmann, 

2013, 2016; Ramos & Costa, 2017; Richards, 2002b, 2002a, 2010, 2013c; 

Richards & Marques, 2012; Richards & Raymond, 2000; Richards & Wilson, 

2006, 2007; S. K. Tan et al., 2013; S. Tan et al., 2014)) 

 

  Fonte: Elaboração própria
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A tabela supra citada teve o propósito de resumir todas as questões elaboradas de forma a 

serem aplicadas a ambos os lados da oferta e da procura. O seu objetivo permitiu visualizar 

as dimensões relacionais dos termos chave do quadro analítico de Pierre Bourdieu, a 

aplicação das questões do lado da oferta e da procura, a sua sequência em relação à forma 

como os temas foram trabalhados ao longo da tese e a complementariedade dos métodos 

mistos na análise do estudo de caso do Loulé Criativo, a contribuição deste tipo de turismo 

no contexto da Conta Satélite de Turismo e a revisão da literatura no que às vantagens do 

turismo criativo diz respeito.  

 

A sua sequência e a forma como as questões qualitativas e quantitativas foram colocadas 

ajudaram ao desenho final da entrevista/questionário tendo por objetivo a facilitação do 

tratamento dos dados depois da realização do estudo de campo. Com a finalidade de avaliar 

a produção do subcampo do turismo criativo em relação ao estudo de caso Loulé Criativo, a 

presente metodologia foi desenhada de forma avaliar não o projeto Louletano em si nem 

fazer uma análise de redes pura e dura, mas procurámos sim, verificar as condições de 

produção e consumo deste tipo de turismo assim como a sua contribuição para a economia 

local/regional apenas nos campos de serviços culturais e lazer em contexto da Conta Satélite 

de Turismo. Por isso, reconhecemos as suas limitações ao não procurar, por exemplo 

contabilizar o contributo da rede de parceiros para o turismo regional/nacional ou por 

exemplo calcular o investimento inicial do projeto e prever a sua solidez futura. O objetivo 

é duplo, analisar o fenómeno do turismo criativo através do quadro sociológico de Pierre 

Bourdieu, completando a análise com dados quantitativos sobre o desempenho de um estudo 

de caso no contexto dos serviços culturais e de lazer. O desenho da entrevista semi-

estruturada seguiu critérios muito rigorosos no que à tipologia da metodologia mista, 

interpretação e tratamento dos dados diz respeito. A forma como as questões foram 

elaboradas, reflete a tipologia da entrevista semi-estruturada na medida em que, as questões 

colocadas remetem para os conceitos e assuntos debatidos pelos autores na revisão de 

literatura sobre os conceitos base de Bourdieu, a sua necessária atualização e maior 

abrangência acerca de fenómenos atuais. O processo de colocação das questões também 

reflete as preocupações do entrevistador em termos de neutralidade, foco e facilidade de 

tratamento dos dados. Em suma, tomámos atenção às limitações, vantagens e desvantagens 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

314 

 

da metodologia mista, de forma a desenvolver a melhor análise possível deste tipo de 

fenómeno. 

 

4.9 Confiabilidade do estudo  

 

De forma a garantir a confiabilidade e a validade dos métodos e técnicas de investigação da 

presente tese, adotaram-se como guia, as sugestões de Shenton, (2004) para assegurar a 

confiabilidade nas pesquisas qualitativas. Estas são baseadas no trabalho de Guba, 1981; 

Lincoln & Guba, (1985) a) credibilidade (em preferência à validade interna); b) 

transferibilidade (em preferência à validade externa/generalização); c) 

Dependability/confiabilidade (em preferência à confiabilidade); d) confirmabilidade (em 

preferência à objetividade) (Shenton, 2004, p. 64). Esta opção é também seguida por Cho, 

(2019) no âmbito da sua pesquisa qualitativa.  

 

 Credibilidade: De acordo com Lincoln & Guba, (1985) “assegurar a credibilidade é 

um dos fatores mais importantes em estabelecer a confiabilidade” citado por 

Shenton, (2014, p64). Algumas das sugestões para assegurar este critério são:  

1) a adoção de métodos de pesquisa bem estabelecidos na pesquisa qualitativa 

(este estudo, baseou-se no quadro analítico de Pierre Bourdieu e dos seus 

seguidores que adotaram métodos e técnicas qualitativas aplicadas ao turismo, o 

autor adoptou o estudo de caso, as entrevistas semiestruturadas e a análise de 

conteúdo de forma conjunta (Cho, 2019);  

2) o desenvolvimento de uma familiaridade com a cultura das organizações que 

participam no estudo (o autor consultou 3 criativos em Barcelona, ligados à 

oferta de turismo criativo daquela cidade, tendo participado em um workshop 

criativo Espanha. Em Portugal, consultou a responsável da rede do Loulé 

Criativo, na Câmara Municipal daquela cidade algarvia, tendo participado em 

workshops, antes e durante a realização da pesquisa de campo. De destacar 

também a realização da dissertação de mestrado sobre turismo criativo também 

em Loulé (Carvalho, 2011; Carvalho et al., 2011); 
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3) Triangulação (a tese de abordagem mista, emprega questões abertas na primeira 

parte das entrevistas e depois aplica proposições Likert de forma a complementar 

quantitativamente, a interpretação dos dados recorrendo à estatística descritiva 

quando se justifica como se pode ver no capítulo seguinte. A triangulação 

permitiu corroborar os dados qualitativos com os quantitativos, através do 

cálculo das médias)  e 

4) Escrutínio interpares da pesquisa (durante o desenvolvimento da tese recorreu 

ao feedback dos orientadores acerca das opções de investigação adotadas e de 

colegas que trabalham habitualmente com a investigação qualitativa, acerca do 

desenho da pesquisa, realização de entrevistas, codificação e análise dos dados).   

 

 Transferabilidade: Este factor diz respeito à validade externa. Esta “refere-se até que 

ponto as conclusões de um estudo podem ser aplicadas a outras situações” Merriam, 

(1998) (citada por Shenton, 2004, p. 69) De acordo com Cole & Gardner, (1979); 

Marchionini & Teague, (1987); Pitts, (1994) citados por Shelton, (2004, p70) é muito 

importante o investigador qualitativo fornecer ao leitor as fronteiras do seu estudo.  

Desta forma o autor destaca a informação adicional a ser fornecida:  

1) O número de organizações que participam no estudo (A câmara municipal de 

Loulé, tipologia das empresas criativas/criativos que fazem parte da rede Loulé 

Criativo e o número de entrevistados do lado da procura são descritos de forma 

detalhada nas seções anteriores de este capítulo); 

2) Qualquer restrição no tipo de pessoas que contribuíram com dados (como 

referido existiram algumas restrições por parte da lei da proteção de dados o que 

inviabilizou o aumento do número de turistas criativos, situação contornada pela 

sugestão de contactos de participantes por parte dos criativos entrevistados ou 

técnica de snowball); 

3) O número de participantes envolvidos na pesquisa de campo (O autor da tese 

realizou todas as entrevistas tanto do lado da oferta e da procura); 

4) Os métodos implementados na coleta de dados (Como já foi referido foi 

analisado o site da rede Loulé Criativo e respetivos sites dos seus parceiros, a 

entrevista realizada à responsável do muncípio, foram realizadas entrevistas 
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semiestruturadas à oferta e à procura, a observação participante na realização de 

workshops, gravação áudio autorizada e registo escrito das entrevistas); 

5) O número e duração das sessões de colecta de dados (No total foram 

entrevistadas 19 criativos e 23 turistas com a duração média de 1hora, 1hora e 30 

minutos de cada entrevista realizada) e 

6) O período sobre o qual os dados foram recolhidos (as entrevistas foram 

realizadas entre os meses de abril de 2019 e março de 2020). 

 

Poderemos ainda adicionar que a utilização do quadro analítico de Pierre Bourdieu e dos 

seus seguidores, ajudou igualmente a estabelecer as fronteiras do nosso estudo na medida 

em que guiou o autor no desenvolvimento da pesquisa, mas também ajudou a analisar os 

dados e a chegar às conclusões descritas no capítulo seguinte.   

 

 Dependability/confiabilidade: “De forma a tratar o tema da confiabilidade de 

maneira mais direta, os processos do estudo devem ser relatados em detalhe, 

permitindo dessa forma a um investigador futuro repetir o trabalho” (Shenton, 2004, 

p. 71). Este critério é preenchido no desenvolvimento do capítulo 4 onde o desenho 

da pesquisa é descrito de forma detalhada e a forma como esta foi implementada. A 

abordagem reflexiva do estudo é feita no capítulo seguinte. 

 

 Confirmabilidade: Este conceito “é a preocupação do investigador qualitativo 

comparável à objetividade” (Shenton, 2004, p. 72). De forma a assegurar este 

critério, a triangulação é recomendada e enfatizada nos estudos qualitativos (Cho, 

2019). A forma como os vários métodos de investigação foram aplicados, foram 

discutidos anteriormente.  

 

4.10 Conclusão 

O capítulo da metodologia teve o objetivo de descrever o caminho percorrido durante a 

investigação, destacando a abordagem científica escolhida e os respetivos métodos e técnicas 

selecionados em todas as fases do estudo. O próximo capítulo trata da análise e da discussão 

dos dados. 
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Capítulo 5 Análise e discussão dos dados 
 

5.1 Introdução 

 

Nos capítulos anteriores procedeu-se à elaboração da revisão da literatura, alicerçada pela 

adoção do quadro analítico de Pierre Bourdieu (ver capítulo 1), onde depois da sua devida 

atualização à luz do consumo turístico pós-moderno e das menções dos seus seguidores, que  

se sintetizou o modelo de investigação (ver capítulo 2). A nossa posição, devedora da 

indispensável revisão de literatura aponta para o surgimento, ou pelo menos a tentativa de 

um surgimento de um subcampo de turismo criativo, originário do campo dominante direto, 

o campo do turismo cultural (ver capítulo 3).  

 

As razões largamente explanadas nesta tese, apontam para caraterísticas da produção do 

campo dominante do turismo cultural através da presença dos seus agentes, do capital 

cultural necessário para determinados turistas fruírem bens culturais, presentes em 

instituições culturais consideradas as guardiães desses objetos e bens culturais associados à 

alta cultura, o papel do “guia intérprete” enquanto agente detentor de capital cultural capaz 

de permitir a interpretação da história e demais conhecimentos objetivados nesses espaços.  

 

Porém, a discussão aqui efetuada sobre o surgimento ou possível surgimento de um 

subcampo do turismo criativo, prende-se com as alterações decorrentes da produção e 

consumo das chamadas experiências turísticas, largamente caraterizadas na presente tese. As 

alterações ocorridas naquilo a que podemos chamar o paradigma pós-moderno, testemunha 

a utilização de um conceito mais alargado de cultura, a obliteração da relação entre oferta e 

procura com ênfase na cocriação, os inputs criativos no design de produtos, serviços e 

experiências turísticas por parte dos fornecedores de turismo criativo, o desinteresse de 

turistas criativos (anteriores turistas culturais) perante a monocultura oferecida pelo turismo 

cultural de massas, a procura de produtos autênticos por parte dos turistas, a necessidade de 

diferenciação dos destinos cuja oferta turística assentava no turismo cultural, o consumo 

mais prático ao invés de um consumo contemplativo, a imposição das novas tecnologias e a 

extensão de redes online tornadas possíveis pelo surgimento de novos “gatekeepers” 

capazes de influenciar novos comportamentos de consumo no turismo entre outras.  
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Por todas estas razões, o turismo criativo apresenta o exemplo mais categórico destas 

mudanças que, à luz do quadro analítico de Bourdieu, permitiu situar os fundamentos 

teóricos do turismo criativo que, segundo Carvalho, Costa, & Ferreira, (2019), incorporam 

a relação entre a criatividade e o turismo, o consumo especializado enquanto caraterística do 

turismo pós-moderno e a economia da experiência e a cocriação. O estabelecimento de um 

subcampo do turismo criativo surge assim “naturalmente” depois de analisadas as alterações 

anteriormente mencionadas o que permite a distinção de destinos, turistas, fornecedores e 

demais agentes do ecossistema do turismo criativo, o seu posicionamento, a perceção dos 

tipos de capitais disponíveis, o estabelecimento da doxa do subcampo, lutas de poder, 

reconhecimento, entre outras.    

 

Por sua vez foi possível elaborar a questão de partida que consiste em perceber qual o papel 

que o capital cultural, habitus e campo desempenham no consumo de experiências de 

turismo criativo, tendo o estudo recaído no estudo de caso da Rede do Loulé Criativo e as 

experiências de turismo criativo nela presentes. Como é espectável e depois de termos 

argumentado em relação à necessidade de analisar a forma como o capital cultural é 

ativado/detido e utilizado, é necessário englobar nesta análise, os conceitos de habitus e de 

campo. A forma como a análise e discussão dos resultados foi aqui assumida, procura 

evidenciar o caráter relacional dos principais conceitos do quadro analítico Bourdieusiano 

(habitus, capital e campo) e dos seus seguidores, na análise das principais categorias e 

subcategorias possibilitando uma interpretação dos dados, justificada pela menção dos 

autores à necessidade de abordar todos os três conceitos bourdieusianos e a sua relação e 

aplicação ao estudo do turismo (Ahmad, 2012, 2013, 2017). Assim e de acordo com os 

métodos e técnicas de investigação mista evidenciados no capítulo anterior, procede-se agora 

à análise e discussão dos resultados nos seguintes pontos e subpontos, sempre de acordo com 

a revisão de literatura, objetivos gerais e específicos e questão de partida da tese.  

 

Para facilitação da leitura dos dados, foi construída uma grelha de análise de conteúdo (ver 

ponto 4.6.7) recorrendo às dimensões já referidas de Bourdieu e dos seus seguidores, 

presentes no nosso modelo de investigação e, de forma mais específica, as análises 
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particulares ao nível das categorias e dos temas presentes na referida grelha de análise de 

conteúdo. Procedeu-se igualmente a uma divisão de momentos (antes, durante e depois das 

experiências) de forma a melhor interpretar o trajeto de vida dos entrevistados e relacionar 

o papel que a capital cultural desempenha na produção e consumo deste tipo de experiências 

de turismo criativo. Desta forma cada objetivo específico da tese é analisado primeiro do 

lado da oferta, depois da procura e um confronto final é feito sempre que possível de forma 

a relacionar os dados recolhidos junto aos entrevistados e as principais ferramentas de análise 

de Pierre Bourdieu.  

 

Porque este se trata de um estudo misto, procedeu-se à contagem e registo da frequência dos 

conceitos chave, apesar de este ser “um procedimento mais típico de uma orientação 

quantitativa de investigação” (Creswell, 2007 citado por Devile, 2014, p156). Por isso os 

resultados das médias das proposições Likert, foram adicionados às dimensões elencadas no 

quadro nº 45, fornecendo robustez científica à interpretação dos dados e corroborando os 

dados obtidos através das questões abertas. Mesmo tratando-se de estatística descritiva dos 

resultados das proposições Likert, a mesma foi importante para ajudar a compreender os 

dados (Franc, 2020) favorecendo a triangulação.  

 

Tabela 36 - Sumário dos resultados da codificação – Ferramentas de Bourdieu 

Número de 

entrevistados: 

Oferta (19) e 

Procura (23) 

Categorias 

principais 

segundo o quadro 

analítico de 

Bourdieu e seus 

seguidores 

Momentos  

 

Antes 

 

Durante 

 

Depois 

 

Total de 

referências 

42 Campo 39 42 40 1913 

42 Capital 17 13 7 2009 

42 Habitus 42 41 41 1096 

Fonte: Elaboração própria 

O NVivo permite que se pergunte sobre as relações entre um nó, (…) texto ou atributo e 

outro. A maioria das perguntas que se deseja fazer sobre dados qualitativos são sobre as 

relações de categorias - caso contrário, estaremos efetivamente codificando e interpretar 

categorias isoladas não relacionadas. Adaptado de (Richards, 1999, p167). Depois do 

processo de codificação, consubstanciado pelo quadro analítico de Bourdieu e dos seus 
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seguidores, ficámos com uma estrutura de categorias e sub categorias (Tabela seguinte) 

criadas a partir do referencial teórico e subcategorias que emergiram da leitura dos dados 

(cor verde), tomando como exemplo, a categoria de capital que nos permitiu  mais tarde, 

realizar uma análise de clusters e matrizes (Alcoforado & Reis, 2017). Este processo foi 

acompanhado de leituras extensas das categorias, subcategorias alicerçadas no referencial 

teórico e das fontes de informação. 

Tabela 37 - Categorias e subcategorias criadas a partir do referencial teórico e da leitura dos dados 

Categorias Sub categorias de 2 nível Sub categorias de 3 nível 

Capital   

Capital económico   

Capital intercultural   

 Capital cultural não 

sancionado 

 

  Autodidatismo 

  Capital cultural louletano 

  Co-criação de 

conhecimento 

  Internet 

  Viagens 

  Workshops Criativos 

 Capital cultural 

sancionado 

 

  Família 

  Escola 

  Livros 

Capital social   

 Amigos  

 Câmara Municipal de 

Loulé 

 

 Capital linguístico  

 Convivência com criativos  

 Feedback criativo  

 Gatekeepers  

 Incentivo turístico  

 Partilha de conhecimento  

 Reconhecimento  

 Trabalho em rede  

 Workshops criativos 

externos ao Loulé Criativo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise de clusters é uma técnica bem estudada em “data mining” (Lin, et al.,2009) que 

“utiliza uma técnica exploratória de forma a visualizar padrões ao agrupar fontes que 
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partilham palavras similares ou valores de atributos, ou que foram codificados de forma 

similar” (Abdous et al., 2012, p. 82). Utilizando o próprio programa do NVivo e de forma a 

observar padrões e potenciais relações entre os temas identificados, foi utilizada a análise de 

clusters (Cho, 2019) sendo uma forma de consolidar os temas e as suas relações a partir de 

análises iniciais (Bilgin, Bilgin, Dikmen, & Birgonul, 2019). Segundo Saur-Amaral, (2012,  

p. 106) uma análise de clusters permite “comparar as fontes de informação nas entrevistas 

para ver até que ponto há semelhanças e quais são as fontes de informação mais semelhantes 

ou mais distintas”. 

 

Este agrupamento de nós é baseado no rácio de partilha de palavras similares ou codificações 

similares (Bilgin et al., 2019, p. 9). Usar a similaridade calculada em cada palavra que 

aparece no texto dos nós, permite que o NVivo agrupe os nós em um número de clusters 

(Abdous et al., 2012). Ainda de acordo com  Bazeley & Jackson, (2013): 

 

“a análise de cluster fornece uma visão geral da estrutura dos dados, permitindo que 

se ganhe alguma distância para complementar sua compreensão temática decorrente 

da leitura atenta dos nós (Guest & McLellan, 2003). A ferramenta de cluster do 

NVivo avalia a similaridade de fontes ou nós, com base na semelhança de palavras 

usadas nessas fontes ou codificadas para esses nós.” (p.236) 

 

Depois de consultar vários autores que utilizaram o coeficiente de similaridade de Pearson 

na análise de cluster utilizando o NVivo (Abdous et al., 2012; Alcoforado & Reis, 2017; 

Bilgin et al., 2019; Cho, 2019; El Gazzar & Mourad, 2012; Masood & Lodhi, 2015; 

Peetawan, 2019; Rose & McKinley, 2018; Sampaio & Leite, 2018; Vijulie et al., 2016; 

Yousef, Chatti, Wosnitza, & Schroeder, 2015; Zhou & Mi, 2017), optou-se pela sua 

utilização de maneira a aferir a similariredade de palavras. A métrica de similaridade é um 

método estatístico utilizado para calcular a correlação entre dois itens (QSR International, 

2016). De acordo com Abdous (2012): 

 

“Esta métrica é um método estatístico chamado de coeficiente de correlação de 

Pearson (-1 = menos similar, 1 = mais similar) (…) usado como métrica de 
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similaridade para análises de clusters. O coeficiente de correlação de Pearson é a 

métrica de similaridade preferida usada no NVivo” (p. 82)  

 

Ou a que faz “mais sentido” no caso de Zhou & Mi, (2017, p. 1383). “O coeficiente de 

correlação de Pearson é considerada a mais sofisticada abordagem para encontrar 

similaridades” (Cho, 2019, p. 78). 

 

Aplicando-se o coeficiente de correlação de Pearson (Mukaka, 2012) por similaridade de 

palavras, este considera as relações de 0,5 a 0,7 como moderadas, 0,7 a 0,9 como fortes e 

mais de 0,9 como uma correlação muito forte. Foram consideradas as correlações mais 

significativas (fortes e muito fortes). Quando se utiliza esta medida de similaridade, utiliza-

se uma lista de stopwords (QSR International, 2016), mas nem sempre é recomendável fazê-

lo especialmente quando a importância das palavras depende do conjunto de dados. Mas esta 

importância poderá igualmente mudar dependendo do objetivo que se está a tentar atingir 

(Vallantin, 2019). Devido ao carácter relacional das ferramentas de Bourdieu e o tipo de 

análise que se pretendeu aqui fazer e porque estamos a falar de trajetórias de vida apesar de 

este não ser uma estudo longitudinal, o investigador optou por não utilizar este tipo de lista 

de forma a poder analisar a totalidade do conjunto de dados.  

 

Depois de verificadas as correlações pertinentes e indicadas os seus valores em cada um dos 

subpontos seguintes, são adicionadas as consultas tipo matriz elaboradas em cada subponto 

seguinte. Assim  “estas são a forma mais eficaz de cruzar tudo o que existe no NVivo” (Saur-

Amaral, 2012, p. 90). Foi realizada uma matriz de codificação das correlações mais 

significativas para, depois consultar os respetivos relatórios de codificação e “extrair” a 

informação mais relevante ao cruzamento de categorias de forma a responder aos objetivos 

da tese.   

Como os autores referem Guest & Mclean (2003):  

 

“a análise de cluster pode ser uma ferramenta útil e poderosa, mas a sua utilização 

tem de ser temperada com senso comum e conhecimento aprofundado dos dados. A 

interpretação é tão boa quanto os procedimentos que a precedem (ou seja, 
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desenvolvimento e aplicação da codificação), e aplicar a estrutura a um conjunto de 

dados desconhecido terá pouco significado até mesmo para o investigador mais 

experiente” (citados por Bazeley & Jackson, 2013, p240).  

 

É importante referir que a análise de cluster aqui referida, não dispensou leituras profundas 

e adicionais das entrevistas de forma a melhor compreender os resultados obtidos com as 

consultas tipo matriz geradas, tendo este método, sido antecedido, por um processo de 

codificação demorado e desenvolvido de forma clara e coerente, baseado no quadro analítico 

de Bourdieu, como já aqui referimos (ver pontos 4.6.6 e 4.6.7).  

 

Em relação aos dados quantitativos, como referido anteriormente, estes foram utilizados de 

forma a complementar a interpretação mais subjetiva dos dados de forma a reforçar a 

intenção de resposta em vários temas como a criação de emprego, comercialização de 

produtos (Experiências criativas), o relacionamento entre os agentes da rede Loulé Criativo, 

a imagem inovadora e criativa da região, o desenvolvimento de competências no contexto 

turístico da região e o papel ativo da comunidade local no desenvolvimento da rede. As 

dimensões das proposições para o conjunto da oferta e da procura estão patentes na tabela 

seguinte.  

Tabela 38 -  Dimensões das proposições Likert para a oferta e a procura 

Oferta Procura 

Criação de Emprego Perceção do turista da sua contribuição para a 

criação de emprego a nível local 

Comercialização de produtos Produção e Comercialização de produtos 

autênticos 

Salvaguarda do património tangível e 

intangível da região. 

----------------------------------------------------- 

Relacionamento entre agentes da rede 

Loulé Criativo 

 ---------------------------------------------------- 

Imagem inovadora e criativa da região Imagem inovadora e criativa da região de 

Loulé 

Desenvolvimento de competências no 

contexto turístico da região 

Desenvolvimento de competências do turista 

 ---------------------------------------------- Perfil do consumo do turista criativo 
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Papel ativo da comunidade local no 

desenvolvimento da rede 

 ----------------------------------------------------- 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma sempre que recorremos à análise descritiva, esta é feita de maneira a 

complementar a análise qualitativa, permitindo corroborar os dados recolhidos.  

 

5.1.1.1 Breve caraterização sociodemográfica dos entrevistados 

 

De forma a facilitar a leitura das relações que se estabeleceram entre questões abertas e 

proposições Likert, as categorias principais e secundárias e as análises realizadas em ambos 

os lados da oferta e da procura, procedeu-se, neste subponto, à caraterização 

sociodemográfica da oferta e da procura, presente nos quadros seguintes. A oferta é 

composta por 19 criativos que englobam a totalidade dos temas artísticos oferecidos sob a 

forma de workshops presentes na rede, tendo sido escolhidos aqueles que estavam ativos na 

rede e que ofereciam este tipo de serviço. A procura é constituída por uma amostra de 23 

turistas que participaram nas experiências criativas afeta à rede do Loulé Criativo. Os 

quadros seguintes reúnem as suas principais caraterísticas sociodemográficas. 

 

Tabela 39 - Oferta - Tabulação cruzada Sexo * Idade por Escalões 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

No caso da oferta, os criativos são maioritariamente do sexo feminino com todas as criativas 

a terem entre 36 a 65 anos, já os criativos são 7 e preenchem todas as faixas etárias. 

 

 

 

 

 

Idade por Escalões 

Total 

De 19 a 35 

anos De 36 a 65 anos 

Mais de 65 

anos 

Sexo Masculino 1 5 1 7 

Feminino 0 12 0 12 

Total 1 17 1 19 
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Tabela 40 - Procura - Tabulação cruzada Sexo * Idade por Escalões 

 
Idade por Escalões 

Total De 19-35 De 36-65 Mais de 65 

Sexo Masculino 0 5 1 6 

Feminino 2 13 2 17 

Total 2 18 3 23 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 
 

Em relação aos turistas participantes podemos mais uma vez identificar uma larga 

predominância do sexo feminino com 17 entrevistadas para apenas 6 entrevistados. O 

escalão mais representativo é o que apresenta o maior intervalo sendo o de 36 anos a 65 com 

5 membros do sexo masculino para 13 do sexo feminino.  

Tabela 41 - Oferta - Tabulação cruzada Sexo * País de residência 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 
Ainda em relação à oferta, verificámos que o país de residência de todos os criativos é 

Portugal. Apesar de constatarmos esta realidade, destacamos que pelo menos 5 membros da 

oferta (4 criativas e 1 criativo) estiveram emigrados ou têm mesmo raízes internacionais 

tendo-se fixado em Portugal em alguns casos já há alguns anos.  

Tabela 42 - Procura - Tabulação cruzada Sexo * País de residência 

Contagem   

 
País de residência 

Total Portugal Finlândia França Reino Unido Canada 

Sexo Masculino 6 0 0 0 0 6 

Feminino 12 1 1 1 2 17 

Total 18 1 1 1 2 23 

Contagem    

 
País de residência 

Total Portugal 

Sexo Masculino 7 7 

Feminino 12 12 

Total 19 19 
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Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Na procura, podemos identificar uma maioria de turistas residentes em Portugal (18), com 

um destaque para 5 participantes do sexo feminino residentes no estrangeiro (2 no Canada e 

outras 3 residentes na Finlândia, França e Reino Unido respetivamente. 

 

Tabela 43 - Oferta - Emprego 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Trab. por conta própria 15 78,9 78,9 78,9 

Trab. por conta de outrém 3 15,8 15,8 94,7 

Reformado 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Os criativos exercem na sua maioria profissões primárias não relacionadas com as áreas 

criativas, sendo que, 15 trabalham por conta própria (78,9%) e apenas 3 por conta de outrém. 

Apenas 1 criativo se encontra reformado. Como é possível ver em seguida, esta situação 

ajuda a compreender o desenvolvimento de atividades criativas apenas como complemento, 

não estando a sua prática criativa relacionada com formas primárias de rendimentos. 

 

Tabela 44 - Oferta - Vencimento Mensal por escalões 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Menos de 700€ 8 42,1 42,1 42,1 

De 701€ a 1.500€ 9 47,4 47,4 89,5 

De 1.501€ a 3.000€ 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

Em relação ao vencimento declarado pelos criativos, as suas atividades principais rondam 

as categorias mais baixas a ocuparem com 89,5% das escolhas, ordenados de menos de 700€ 

até 1500€. Apenas dois criativos têm um vencimento acima dos 1.500€. 
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Tabela 45 - Procura - Emprego 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Estudante 1 4,3 4,3 4,3 

Trab. por conta própria 8 34,8 34,8 39,1 

Trab. por conta de outrém 9 39,1 39,1 78,3 

Reformado 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Os turistas que participaram nas experiências turísticas, enquadram-se em matéria de 

emprego em várias categorias tendo como mais expressão significativa, os trabalhadores por 

conta de outrém com 9 entrevistados, o que perfaz 39,1% da amostra e trabalhadores por 

conta própria contabilizando 8 entrevistados que representam por sua vez 34,8%. De 

destacar igualmente os 5 reformados e 1 estudante que completam a amostra.    

 

Tabela 46 – Procura - Vencimento Mensal por escalões 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Menos de 700€ 4 17,4 17,4 17,4 

De 701€ a 1.500€ 7 30,4 30,4 47,8 

De 1.501 a 3.000€ 10 43,5 43,5 91,3 

De 3.001€ a 5.000€ 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Em relação ao vencimento, podemos destacar que 10 dos entrevistados compõem 43,5% da 

amostra auferindo entre 1.501€ a 3.000€ e 7 entrevistados ganham entre 701€ e 1.500€ 

prefazendo 30,4% do total. Verificamos igualmente que 4 turistas auferem menos de 700€ e 

apenas 2 auferem entre 3.000€ a 5.000€ mensalmente. As habilitações académicas serão 

destacadas no subponto 5.2.1.4 (Escola) de forma a permitir uma melhor leitura desta 

categoria e a importância de esta caraterística socioeconómica de ambos os entrevistados da 

oferta e da procura.   
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5.2 Formas de aquisição de capital cultural e criativo 

 

De forma a responder a um dos nossos objetivos específicos procurámos analisar as formas 

de aquisição de capital cultural e criativo a partir do habitus, que possibilitam ao agente 

social, tomar decisões interessadas num determinando campo ou vários. No subcampo do 

turismo criativo e apesar de toda a conjuntura globalizante e pós-moderna defendida no 

presente trabalho, a aquisição, consolidação e detenção de capital cultural e criativo continua 

a ser efetuada de forma sancionada através da família e da escola, mas igualmente através 

de formas não sancionadas como o autodidatismo, a utilização da internet, viagens, 

workshops criativos, capital cultural “Louletano” e a cocriação de conhecimento. Nos pontos 

seguintes são identificadas as formas de aquisição de capital cultural e criativo dos agentes 

sociais presentes na rede Loulé Criativo correspondendo a um dos nossos objetivos 

específico (subponto 4.4.4). 

 

 

5.2.1 Formas sancionadas de aquisição de capital cultural  

 

As formas sancionadas de aquisição de capital cultural remetem para a visão tradicional  de 

Pierre Bourdieu, onde o papel desempenhado pela escola, família e os livros (Bourdieu, 

1986, 2010), constituem um fator determinante para o desenvolvimento cultural dos 

indivíduos entrevistados. A família é o primeiro agente socializador importante que à 

semelhança da escola, desempenha ainda um papel importante enquanto instituição social 

de capital cultural, nas palavras de Bourdieu e dos seus seguidores como se aludiu no 

capítulo 1. Os livros, forma objetivada de capital cultural (Bourdieu, 1986), foram incluídos 

de forma a relacionar também a sua influência no desenvolvimento de capital cultural, forma 

adotada pelo sociólogo para percecionar o capital cultural detido pelos agentes sociais 

(Bourdieu, 1964, 2010).  

 

A categoria família representa a primeira instituição social inculcadora de valores sobre o 

habitus do agente social. A sua relação com as subcategorias criatividade e infância 

representam o valor mais alto de correlação moderada 0,69 e 0,63 respetivamente do 

coeficiente de Pearson, da análise de cluster por similaridade de palavras. Antes de se 
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proceder à sua análise apresenta-se uma síntese dos resultados das referências da análise de 

conteúdo da relação dos antecedentes criativos dos entrevistados e família, infância e 

criatividade. 

 

Tabela 47 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Antecedentes 

criativos, família, criatividade e infância) 

 

Antes, Durante e 

Depois 

Família Criatividade Infância 

Antecedentes 

criativos dos 

produtores 

21 68 4 

Antecedentes 

criativos dos 

participantes 

4 7 1 

Família -------------- 21 27 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.1.1 Família  

O índice de referências na subcategoria família é mais elevado em relação aos produtores do 

que aos participantes. De facto, a menção da influência da família enquanto influenciador 

prévio para a formação de um habitus criativo é apontada por vários entrevistados do lado 

da oferta, partindo daí muitas vezes o primeiro contacto com conteúdos que podem ser 

considerados criativos como as artes, a gastronomia, a costura e a pintura por exemplo.  

 

“Em termos de educação familiar eu comecei desde muito cedo a ajudar a minha mãe a 

fazer as coisas em casa na cozinha (…) Em termos artísticos posso falar da minha avó que fazia 

croché, bordado, bordados em tear, fazia essas coisas e eu aprendi com ela e sempre gostei muito 

de trabalhar com as mãos e sempre gostei muito de aprender artes ligadas a isso.” (Ent. O5) 

 

“A minha família, penso que a parte da minha mãe já é um pouco criativa (…) a costura a 

minha mãe também sabia um pouco de costura. Os meus pais emigraram eu estava em França ... e 

toda a minha família, primas e isso estavam ligadas à indústria têxtil a trabalhar nas fábricas têxteis 

e todas sabiam um pouco costurar.” (Ent. O9) 
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“Eu sempre gostei de pintar humm... fui buscar este gosto a um tio irmão da minha mãe que 

foi talvez a minha grande inspiração.” (Ent. O17)    

 

A família, enquanto agente socializante, atua de forma tão precoce na vida dos agentes 

sociais que de acordo com Bourdieu, leva a que o capital adquirido de forma inconsciente 

pelo habitus (Bourdieu, 2010; 1985a; Gartman, 2013; Vandenberghe, 1999), pareça natural 

como um entrevistado recorda.  

 

“E pronto foi mais ao menos isto não tive grandes influências foi mais um gosto que nasceu 

comigo.” (Ent. O17)    

 

Ainda que de forma discutível, parece haver uma tendência para que habitus expostos a 

ambientes familiares criativos, encorajarem o desenvolvimento prolongado no tempo de 

competências criativas nesses mesmos ambientes. 

 

“Sempre fui habituada a trabalhar e a ajudar, a trabalhar e principalmente a cozinha e isso 

apaixonou-me. A cozinha desde muito nova e em casa era eu que fazia os bolos de aniversário, que 

tinha sempre curiosidade em fazer mais receitas e em fazer coisas novas.” (EO5) 

 

“Em casa acabava por haver sempre uns pequenos detalhes umas certas coisas… e, 

portanto, a minha mãe também gostava de fazer muitas coisas e então muitas das vezes acabávamos 

a olhar para uma revista ou para uma almofada numa loja ou qualquer coisa. -Olha isto é tão giro 

podemos fazer qualquer coisa! Portanto começou aí o contacto com a costura e o com a parte 

criativa.” (Ent. O9) 

 

A preponderância da família parece desenvolver um papel ainda mais importante quando 

pensamos na sua influência enquanto ambiente de transmissão de conhecimentos criativos. 

O habitus criativo apreende assim de forma “natural” os códigos da linguagem criativa, 

resultante de um capital cultural e criativo “Louletano”, isto é, capital caraterístico do 

ambiente familiar e daquilo que poderemos considerar tradicional daquela região algarvia.  
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“(…) é tudo muito intuitivo e foi tudo de passar de familiar em familiar. Principalmente as 

partes tradicionais, o pão, figo, o mel, é tudo passado, não há formação, de pais para filhos, avós 

para netos a maneira como se faz como se deve fazer.” (Ent. O12) 

 

Do lado da procura, a tendência de ser a família a “ativar” o interesse pelos temas criativos 

mantêm-se segundo alguns dos entrevistados. 

 

“Como músico, também amo as artes, mais a pintura e o artesanato. A minha família adora 

as artes e alguns dos meus familiares possuem um talento natural, desta forma penso que sim nós 

temos nos influenciado nestes aspetos” (Ent. P15) 

 

“A minha família tem sempre estado interessada neste tipo de atividades criativas.” (Ent. 

P9) 

“Sim a minha mãe tinha formação com uma tia minha quando era solteira e ia fazendo 

arranjos [costura] lá em casa.” (Ent. P1) 

 

Ainda assim apesar da assinalável influência primária criativa da família, esta não é 

consensual, tendo a ligação ao mundo das artes ocorrido numa fase mais tardia das vidas de 

outros entrevistados do lado da oferta.  

 

 “(…) não tenho cultura [criativa], não fui educada nessa área nem nada que se pareça, não 

tenho ninguém na família que fosse artista.” (Ent. O13) 

 

  “Nada rigorosamente nada. Começou apenas em 2011 e não foi através da minha família 

nem nada disso. (…) Nada! Nasceu já numa fase depois dos 40 anos de idade e surgiu assim sem 

mais nem menos. Pronto.” (Ent. O16) 

 

“Pois foi bastante tardio e não tenho memória de ter sido qualquer influência familiar. (…) 

Na verdade muito pouco. Não diria nada, penso eu ou muito pouco no meu passado ou na história 

familiar ou algo que indicasse uma direção neste sentido. (…) De facto, foi alguma coisa que surgiu 

espontaneamente, que se foi desenvolvendo a partir de um impulso interior e só bastante mais tarde 

(…)  que se desenvolveu.” (Ent. O10) 
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5.2.1.2 Infância   

 

Esta subcategoria representa o momento (antes das experiências) que marca a influência 

criativa da família de forma contínua. Se não restam dúvidas que a família, enquanto 

instituição social inculcadora de valores criativos, tendencialmente desempenha um papel 

relevante na formação sancionada para o mundo das artes e da criatividade, é na infância 

que esta se faz sentir de especial forma resultado de um background familiar propenso a este 

desenvolvimento com especial destaque no lado da oferta.  

 

“Eu penso que passei uma infância um pouco só, os meus pais eram emigrantes e eu penso 

que desenvolvi muito cedo mais, talvez muito cedo a capacidade de criar e inventar sozinha. (…)  

em criança a minha mãe levava-me à costureira. Eu admirava aquilo… fazer e aquele dominar… 

passar a uma peça que se criar e depois se calhar por isso é uma coisa que fascina. Uma pessoa 

depois, fascina uma pessoa imaginar e na altura em que ela [mãe] era adolescente. (…) aquando da 

minha infância na França, os meus pais eram emigrantes, não estavam tão bem socializados, tinham 

aqueles contactos com os outros emigrantes, brincava com os meus primos e isso e mesmo depois 

quando vim para cá morava no campo, o que na altura era um condicionante também a ter acesso 

a muita coisa ainda hoje é e penso que por isso desenvolvi um bocadinho a minha criatividade.” 

(Ent. O9) 

 

“Eu desde pequenina que eu achava que queria ser estilista ou designer de moda como é 

agora, mas eu acho que todas as miúdas passam por isto. Como sempre fui gordinha não podia ser 

bailarina, por isso tinha de ser estilista.” (Ent. 017) 

 

“(...) a família tem uma grande importância na minha temática [dos workshops 

gastronómicos] porque eu cresci, embora não faça propriamente parte de uma geração que em 

Portugal tenha apanhado à partida o mundo rural, eu cresço num sítio do interior onde o 25 de abril 

talvez não tenha chegado em 1974. E apanhei por causa disso uma série de transformações, apanhei 

as duas partes eu apanhei ainda vamos lá a ver, eu cresci no campo, mas sempre com ligação à 

cidade a estudar na cidade com pessoas... e essa parte, eu ainda brincava no fogão, hoje iam todos 

presos.” (Ent. O8) 

 

(…) ”tenho uma abertura bastante ampla desde criança.(…) desde criança sempre fui 

confrontada a vários tipos de pensamentos, de conhecimentos e de artes” (Ent. O3) 
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(…) há um interesse natural pelo interesse na cultura popular, que vem também das minhas 

raízes porque eu nasci aqui, sempre vim cá passar férias e trabalhar com os meus avós, sempre fui 

interessado por estas atividades artesanais, estas artes e saberes populares.” (Ent. O15) 

 

A infância marca também a imposição da família em relação à sanção social e ligação das 

artes nem sempre pacífica como no exemplo de este entrevistado.  

 

 “Esta ligação às artes surgiu muito posteriormente (…) a nível de pintura porque eu também 

pinto, mas por prazer, mas que tinha algum jeito, mas nunca tinha tido oportunidade de pôr e prática 

além de vir de uma família em que isto não era uma opção. (…) acho que quando somos novos vamos 

mais pelo que nos impõe entre aspas e não pensamos muito ou não sabemos muito. Muitas vezes é 

isso.” (Ent. O3) 

 

Do lado da procura, apenas um entrevistado mencionou o momento da infância enquanto 

referencial para a convivência familiar e as artes. 

  “A minha mãe e avó sempre fizeram muitos trabalhos manuais e cresci a ver isso.” (Ent. 

P7) 

 

De destacar que apesar da subcategoria adolescência não ter uma correlação significativa, 

pelo menos dois entrevistados mencionam a adolescência como um momento em que a 

criatividade esteve presente em relação à família e aos temas dos workshops criativos que 

ministram atualmente.  

 

  (…)” eu fazia depois na adolescência a minha roupa, mas em criança a minha mãe levava-

me à costureira (Ent. O9).  

 

“E eu deu-me ali um clique e depois comprei uma máquina e comecei a fotografar mal e 

porcamente (risos). A primeira reação que tu tens é…isto já em 2000... já no digital, porque eu na 

altura em que era adolescente tinha feito experiências no analógico, mas era tão caro revelar ... e o 

meu pai...” (Ent. O4). 
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Verifica-se desta forma que a infância carateriza-se tendencialmente como um momento 

chave, para que a presença de criatividade fosse apropriada pelo habitus por influência 

familiar, o que coloca maioritariamente os criativos em vantagem em relação aos 

participantes dos workshops no subcampo do turismo criativo, em termos de detenção de 

capital cultural e criativo. Mas como iremos ver, a família não é a única instituição social 

inculcadora (sancionada) deste tipo de capital, mas igualmente a escola (subponto 5.2.2.4) 

mantém um papel socializante muito importante.   

 

5.2.1.3 Criatividade  

 

Esta categoria reflete o que os entrevistados referem como antecedentes criativos numa fase 

de pré-produção e consumo das experiências criativas. É aqui interpretada de forma 

relacional, condição devedora do quadro analítico Bourdieusiano e das referências passadas 

a uma criatividade formadora do habitus. A tendência criativa ao longo da vida evidenciada 

pelos entrevistados do lado da oferta, demonstra uma naturalidade quase inconsciente de 

detenção deste tipo de competência destacando uma presença antiga nas suas vidas. 

“Eu sempre gostei muito de inventar, sou assim um bocado idiota [no sentido de ideias] 

gosto de idiotices e sempre gostei muito de inventar. Eu fazia isto, estamos a falar em 1986…” 

(Ent.O17) 

 

“Sempre tive essa aptidão para as artes, seja para desenhar, seja para o mais visual do que 

propriamente a escrita embora também goste de escrever”. (Ent. P4) 

 

“Eu quis sempre foi sempre fazer coisas com as mãos, com as mãos e com a cabeça. Eu sou 

muito, muito, muito, acho que tenho aqui um nervo qualquer ligado das mãos ao cérebro e tenho, 

toda a gente têm!” (Ent. O8)  

 

“No campo das artes propriamente dita tenho vida como animador cultural em muitas 

associações, tenho vindo a ganhar ao longo da vida um conhecimento concreto nas áreas das artes 

nomeadamente das artes plásticas, eu próprio tenho desenvolvido essa sensibilidade.” (Ent. O15).  
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Do lado da procura, as poucas referências a antecedente criativos prendem-se com aspetos 

de paixão pelas artes como podemos ver a título de exemplo do seguinte entrevistado que 

motivou a sua participação em workshops.  

 

  “Definitivamente a paixão pelas artes e criação”. (Ent.P15)  

 

A escola apresenta-se como a segunda mais importante instituição socializadora e 

socializante para Bourdieu enquanto exemplo maior de apreensão de capital cultural 

sancionado (Bourdieu, 2002a; Dallabrida, 2012). É através da escola que o capital cultural é 

transmitido de forma oficial pela classe dominante do campo, permitindo aos já detentores 

desse capital estarem imbuídos do conhecimento necessário a captar mais e maior qualidade 

de capital. A leitura que aqui se procurou fazer alia os antecedentes criativos dos 

entrevistados, a criatividade, a escola e o percurso escolar.  

 

A matriz de análise de cluster por similaridade de palavras destacou uma correlação 

moderada de Pearson entre a escola, percurso escolar e a criatividade de 0,66 e 0,51 

respetivamente. 

 

Tabela 48 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Antecedentes 

criativos, Escola, criatividade e percurso escolar) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro síntese apresenta as referências da escola, percurso escolar e criatividade para 

ambos os lados da oferta e da procura. Aqui demos especial atenção às relações da escola e 

Antes, Durante e 

Depois 
Escola Criatividade Percurso escolar 

Antecedentes 

criativos dos 

produtores 

18 68 5 

Antecedentes 

criativos dos 

participantes 

3 7 0 

Criatividade 25 -------------- 8 
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do percurso escolar visto que o cruzamento da criatividade com os antecedentes criativos 

dos entrevistados já foi analisado anteriormente.   

 

5.2.1.4 Escola 

 

Esta subcategoria encontra-se alicerçada na ligação ao percurso escolar (subponto seguinte) 

que segundo o sociólogo francês, exige um investimento, esforço e dedicação cultural por 

parte dos agentes sociais. Para Bourdieu (2010):  

 

“o sistema de ensino (…) oferece de forma muito desigual, a possibilidade de uma 

aprendizagem por níveis institucionalmente organizados segundo um currículo e 

programas estandardizados. [Esta caraterística faz] com que a posse de um título 

académico mais elevado seja visto como garantia, por implicação, da posse de todos 

os conhecimentos que garantem os títulos de nível inferior, ou com que dois 

indivíduos com a mesma função e dotados de das mesas caraterísticas úteis, ou seja, 

diretamente necessárias às suas funções, mas providos de títulos diferentes de 

estatuto (e, seguramente, de vencimento): isto em nome da ideia de que só a 

competência certificada pelos títulos mais elevados pode garantir o acesso aos 

conhecimentos que estão na base de todos os saberes ditos práticos ou aplicados”. (p. 

485) 

 

Aqui é analisada a sua ligação com a criatividade sendo que a formação formal nas artes e 

outras áreas criativas, tem maior expressão entre os criativos do que entre os participantes, 

o que corresponde também à literatura do turismo cultural e do turismo criativo. Em relação 

às qualificações académicas dos entrevistados estes detêm em maior número, os graus de 

licenciatura e de mestrado como se pode ver nas tabelas seguintes. De notar igualmente que, 

dois entrevistados do lado da procura referiram estar no momento da realização das 

entrevistas a realizar doutoramentos.  
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Tabela 49 - Tabela de frequências Habilitações Académicas por Escalões (Oferta) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Ensino Secundário 4 21,1 21,1 21,1 

Licenciatura 10 52,6 52,6 73,7 

Mestrado 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria  

 

Tabela 50 - Tabela de frequências Habilitações Académicas por Escalões (Procura) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Ensino Secundário 4 17,4 17,4 17,4 

Licenciatura 9 39,1 39,1 56,5 

Mestrado 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma a referência aos cursos superiores obtidos é importante sendo que nem sempre 

são exclusivamente representativos da ligação às artes e outras áreas criativas do lado da 

oferta.  

“eu tirei o bacharelato em fotografia na parte das artes, também o meu interesse por história 

de arte, tem um bocadinho também essa vertente, saber a escultura, história.” (Ent. O12) 

 

“eu sou arquiteto paisagístico sempre estive ligado de alguma forma, apesar de ser uma 

carreira dentro as ciências que eu ligo às ciências e à arte.” (Ent. O4) 

 

Em outros exemplos o curso académico sancionado não tem, na opinião dos entrevistados, 

nada a haver com a criatividade, com o mundo das artes ou sequer com o tema criativo do 

workshop que oferecem mais tarde, na rede do Loulé Criativo.  

 

“Isto é uma área que foge à minha área profissional. Não tem a haver porque eu estou ligada 

ao desporto. Portanto eu sou licenciada em educação física e sou professora nessa área. E isto veio 

um bocadinho assim. Para já quando eu andava na escola, quando era nova sempre gostei muito de 

trabalhos manuais e fazia trabalhos que acabavam por ter alguma utilidade”. (Ent. O19) 
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A frequência escolar foi deveras importante para o desenvolvimento do habitus criativo de 

alguns dos entrevistados, demostrando que a formação educativa estabelecida à priori no 

campo da educação pelos agentes escolares (dominantes) pode servir para o despertar para 

as áreas mais criativas ou para a criatividade, como referem duas entrevistadas.   

 

(…) “posso considerar que a partir da altura que uma professora me disse que eu não sabia 

pintar passei a ser criativa, (risos) tinha que inventar para saber pintar por isso acho que ... estou 

sempre a querer inventar” (Ent. O5) 

 

(…) “tenho a tradição espanhola em casa depois a tradição flamenga na escola (…) Depois 

fiz estudos numa escola de ferreiros aos doze anos. Lá eles viram que eu era muito... manifestava-

me sempre, não concordava com muitas coisas e estava sempre contra muitas coisas e então tive a 

sorte de uma ferreira, que eu gostava muito de desenhar, estava sempre a desenhando então ela 

ajudou-me visto que os meus pais não tinham conhecimento, sabiam apenas falar espanhol e não 

sabiam falar francês e flamenco não tinham conhecimento de que existia uma escola de arte. Então 

a ferreira ajudou a inscrever-me numa escola de artes em Bruxelas Saint Lucas, uma das escolas 

mais reconhecidas na Bélgica e a partir daí a minha visão também se tornou mais ampla. A escola 

de arte não tinha regras. Tinha regras, mas são outras com uma certa liberdade e além disso 

trabalhavam cada pessoa individualmente.” (Ent. O2) 

  

É também na escola que o habitus criativo é colocado à prova entre escolhas apaixonadas e 

racionais acerca das áreas criativas.  

 

“quando comecei a estudar na secundária senti-me sempre muito dividida entre depois 

continuar a estudar a gestão ou uma área mais criativa que seria arquitetura ou estilismo, porque 

de facto tinha boas notas nas duas áreas, gostava das duas áreas e gostava muito de contabilidade 

e de números mas também senti uma grande atração pela área mais criativa mas pronto por questão 

de (risos) racionalidade digamos assim, também queria ter o meu emprego a minha autonomia e 

pensei ser mais sensato ir para gestão.” (Ent. O9) 

 

“Eu inicialmente tive uma formação comercial não tinha nada a haver com o criativo.” (Ent. 

O3)  
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A influência não exclusiva da escola no desenvolvimento de competências criativas também 

se faz notar em pelo menos uma entrevistada do lado da procura, manifestando uma ligação 

extraescolar com o mundo das artes.  

 

(…) ”o curso que tenho de Artes Gráficas e depois a parte do teatro, de trabalhar para a 

associação nomeadamente na construção de figurinos, espetáculos de rua, cenários e por aí.” (Ent. 

P18) 

 

5.2.1.5 Percurso escolar 

 

A subcategoria do percurso escolar diz respeito ao tempo investido na formação secundária 

do habitus criativo, o que segundo o quadro analítico de Bourdieu, traduz-se 

tendencialmente em uma maior aquisição de capital sobre o qual nos interessa refletir em 

relação à criatividade. A sua influência será maior do lado da oferta visto que nenhuma 

referência a esta relação foi registada do lado da procura.  

 

“Desde a escola, sempre gostei muito da escola, sempre tirei vários cursos ligados a várias 

coisas e situações e o estar a trabalhar também proporcionou várias formações mais dentro da área 

do serviço. Quando surgiu a oportunidade de tirar um curso ligado à cozinha. Gostei da ideia e fui 

tirar. (…) O percurso não me levou mesmo a trabalhar na cozinha... foi por outros caminhos, mas o 

bichinho ficou, ao ficar por vários caminhos e ao encontro com várias pessoas ligadas à educação, 

à formação. Eu quando acabei a minha ... porque fiz também uma licenciatura em economia quando 

terminei fiz logo um curso de formadora e ao encontrar pessoas com quem eu já tinha contactado 

antes como formadora porque eu depois iniciei a atividade como formadora muito cedo, mas noutra 

área, não na culinária, e eu ao encontrar essa pessoa no momento precisou de alguém que estivesse 

na área da cozinha que pudesse dar formação e aí veio o bichinho da formação mais na área da 

culinária. (Ent. O5) 

 

“A formação escolar sim porque depois formei-me na área do... bom primeiro foi na área 

da literatura e depois mais para a área de história onde vou buscar os conteúdos” [para os 

workshops] (…) eu tinha feito um mestrado, a minha tese de mestrado tinha sido sobre a produção 

artesanal de cal no Algarve. (Ent. O6) 
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“Não teve a haver muito com o meu trajeto profissional porque eu não pertencia a esta área 

(arte), era mais área administrativa e secretariado ... tenho alguns conhecimentos por fiz um 

primeiro ano de história de arte, mas não conclui, porque segui a minha vida profissional em 

secretariado e dei formação (…) O meu trajeto profissional não teve nada a haver, interessei-me 

por estas áreas quando cheguei aqui e tive contacto com o Loulé Criativo.” (Ent. O12) 

 

“A minha área inicial de estudo seria a ciência só mais tarde enveredei pelas artes” (Ent. 

O10) 

 

“Em relação à escola nem por isso pois tive só também dois anos [mestrado em Hotelaria].  

A escola propriamente dita não, nem por isso. Assim só adquiri as bases, foram só dois anos, só tirei 

o mestrado e também tive um estágio num hotel mas isso não tem propriamente a haver” (Ent. O14) 

 

O percurso escolar está intimamente ligado à família, pelo papel que esta pode ter na escolha 

de um curso ou a ingressão na escola, pelo que a ligação à criatividade pode nem sempre 

estar presente ou surge tardiamente.  

 

“A minha educação que eu segui depois foi na área da educação especial. Tenho um 

mestrado na área da educação social (…) Eu fui parar a esse curso de formação JADE precisamente 

porque pelos numerus clausus, meia dúzia de décimas não entrei no curso que queria na altura que 

era Biologia marinha. Eu vim viver para o Algarve porque a minha mãe que tinha uma visão à 

frente, começou a ouvir que iria ser construída uma universidade no Algarve e pensou epá espera. 

Nós estamos aqui em Almodôvar, o Algarve era um sítio perto para onde nós vínhamos de férias 

perto de Faro e portanto ... ela começou a pensar e seu tiver que sair daqui vou concorrer se calhar 

para Faro. (…) decidiram construir casa cá e nesse ano em que construíram foi começada a 

universidade. Quando chegou aos meus 18 anos que eu terminei, entretanto o 12, portanto a minha 

ideia era biologia marinha. Mas não entrei, fiquei de fora por umas décimas. E então fiquei: - Ó 

mãe é impossível não vou ficar um ano inteiro à espera sem fazer nada, para concorrer outra vez. E 

ela viu no jornal o curso JADE e o panfleto e disse olha porque não concorres aqui para isto. Olha 

até tem um nome engraçado e eu comecei a olhar aquilo dizia que tinha que ter 11 ano, nas áreas 

da administração local, desenvolvimento e tal. O mãe isto não é nada da minha área eu sou da área 

de ciências isto não tem nada a haver comigo. Mas então custa-te mandar o papel. Ok preenchi o 

papel. Ou seja, passado uma semana tinha uma carta em casa a dizer venha às entrevistas. E aí foi 

mudou tudo na minha vida é daquelas coisas.” (Ent. O1) 
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5.2.1.6 Livros 

Os livros são considerados por Bourdieu, uma forma de capital cultural objetivado 

(Bourdieu, 1986) e a sua presença na família e relação com a escola, terá uma influencia 

direta na aquisição de capital. Interessou-nos aqui relacionar esta forma de capital cultural 

sancionada com a criatividade de forma a identificar a sua importância.  Esta subcategoria 

foi adicionada durante a fase de codificação, pela crescente menção por parte de alguns 

entrevistados pelo que a sua correlação é apenas moderada e visivelmente mais importante 

para o lado da oferta. Livros e Família obteve uma correlação de 0,66 e Livros e criatividade 

de 0,53.  

Tabela 51 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Antecedentes 

criativos, livros, criatividade e família) 

 

Antes, Durante e 

Depois 
Livros Criatividade Família 

Antecedentes 

criativos dos 

produtores 

1 68 21 

Antecedentes 

criativos dos 

participantes 

0 7 4 

Livros ---------- 5 18 

Fonte: Elaboração própria 

 

As referências registadas na relação entre livros e família é considerável, o que nos levou a 

prestar especial atenção à influencia dos livros presentes em ambiente familiar como forma 

de aquisição de capital cultural e criativo. De facto, como apontam os entrevistados a 

presença de livros num ambiente familiar ajudou a despertar a curiosidade por assuntos 

vários entre eles as áreas criativas.  

 

 “Já o Luís Borges falava nisso, nós somos todos os livros que lemos (…) uma das memórias 

mais antigas que eu tenho é ... eu quis muito duas coisas na vida quis muito só duas, a primeira foi 

aprender a ler e a outra está diretamente ligada a essa, a outra foi tirar a carta e ainda hoje sei já 

depois... porque muitas vezes acontece quando se quer muito uma coisa, por vezes esquecemos quão 

difícil foi, não valorizamos e não há um dia que passe que eu não ache extraordinário ter aprendido 
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a ler e ter tirado a carta. Mas o ter aprendido a ler principalmente, porque se não tivesse aprendido 

a ler jamais teria aprendido a segunda. Deu-me tudo, e pelo que me contam eu não era de birras, 

mas eu lembro-me de fazer uma birra que era ir para a escola. (…) A partir dai sim foi só procurar 

e depois tudo ajuda. Foi só procurar, depois havia uma empregada do meu pai que quando eu fazia 

anos, fazia-se uma festinha e ela oferecia-me livros. Que livros é que ela me dava, livros de ciência 

que explicavam as coisas para miúdos, eu nunca mais vi essa rapariga, uma influência brutal.” 

(Ent.O8) 

 

“Os meus pais incentivavam nesse aspeto e houve sempre a circulação de livros em casa de 

alguma forma ou de familiares e os meus pais compravam nem que fosse aquelas grandes 

enciclopédias da Reagers Digests ou qualquer coisa do género eles compravam um pouco esses 

livros. A minha irmã mais velha também ...sendo três anos mais velha tínhamos uma certa 

proximidade e às vezes, especialmente quando crescemos, não quer dizer uma competição, somos 

de áreas diferentes, ela é designer e eu enveredei pelas letras e o meu jeito para a arte. Mas eu pegar 

às vezes nos livros de design dela ou outras coisas ajudou também um pouco. Às vezes a minha 

curiosidade levava-me a ir ver os livros dela para ver o que é que lá estava”. (Ent. O7). 

 

A importância que os entrevistados atribuem aos livros enquanto forma de capital cultural 

sancionado, é indiscutível pelo papel que estes desempenham numa fase primária das suas 

trajetórias de vida especialmente quando ligados ao ambiente familiar.  

 

“Na família sim porque a minha mãe principalmente porque sempre gostou de sair, passear 

e de ler e eu acho que o mundo dos livros me abriu a cabeça para muita coisa, e, portanto, eu era 

uma fan das bibliotecas da Gulbenkian. Eu sou alentejana e fiz a minha infância em Almodôvar aqui 

pertinho do Algarve, mas eu vivia dentro da carrinha da Gulbenkian que ia lá a Almodôvar, aquelas 

bibliotecas itinerantes. Eu vivi a minha infância toda dentro de uma carrinha dessas eu acho que 

sim isso tem influência, de certeza a absoluta.” (Ent. O1) 

 

“Eu via os miúdos mais ou menos da minha idade, porque eu queria mesmo ir para a ... 

queria mesmo saber ler os meus pais não tinham disponibilidade para me ensinar (…) eu lembro-

me de ter um sentimento de inveja profundo porque estava um rapaz mais velho que já namorava e 

a namorada escrevia-lhe cartas e eu queria tanto, tanto poder escrever cartas às pessoas, mas o 

grande sentimento de inveja foi um dia em que aparece a palavra que eu não percebia o que queria 

dizer é que perguntei-lhe, e ele sabia o que queria dizer e ele foi buscar o dicionário. Quando eu vi 
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uma coisa daquela grossura, nunca mais me esqueço era um dicionário de capa vermelha aquela 

capa de tecido eram tantas palavras foi um sentimento de desolação tanto que eu não sabia lê-lo e 

eu fui lá procurar.... Pouco tempo depois aprendi a ler.”  (Ent. 08) 

 

Um bom exemplo de “boa vontade cultural” que segundo Bourdieu consiste na distinção do 

“grau em que [agentes sociais] “reconhecem a cultura (…) pelo grau em que a conhecem. 

(…) Um dos testemunhos mais seguros do reconhecimento da legitimidade [cultural]  reside 

na tendência dos mais desprovidos para dissimularem a sua ignorância ou a sua indiferença 

e para prestarem homenagem à legitimidade cultural” (Bourdieu, 2010, p. 471). Uma das 

entrevistadas reconhece este facto pelo que no seu caso os livros não são estranhos, muito 

pelo contrário, desempenharam um papel muito importante na aquisição de capital cultural.  

 

“Sim muitos livros na minha família embora ninguém os lesse e eu não percebia porquê, eu era a 

única que os lia, mesmo o meu avó coletava livros, a minha mãe coletava livros e não os tirava do 

plástico, eu é que os tirava e aqueles livros de juvenis, por exemplo uma aventura... “ (Ent. O6) 

 

Em jeito de síntese, fica demonstrado que as formas sancionadas de aquisição de capital 

cultural e criativo ainda desempenham um papel muito importante. São primeiramente 

provenientes das famílias dos entrevistados o que aliado à presença de agentes criativos 

familiares, à transmissão de conhecimentos criativos familiares e introduzindo os agentes 

sociais de ambos os lados da oferta e da procura aos códigos de linguagem criativa, 

facilitaram numa primeira fase da sua infância, em alguns casos manifestados na 

adolescência, esta aquisição.  

 

Depois a escola, o percurso escolar e a presença de livros (capital cultural objetivado) 

(Bourdieu, 1986) ajudam a completar e a fortalecer as primeiras aquisições de capital 

cultural e criativo. Identificámos assim a pertinência de formas sancionadas de aquisição de 

capital cultural com maior relevância para o lado da oferta e menor no lado da procura. O 

quadro analítico de Bourdieu, evidenciando formas legitimadas de formação cultural, ainda 

mantém a sua aplicação no que à família, escola e livros diz respeito. No entanto, a aquisição 

de capital cultural e criativo por formas não sancionadas também se revelou de especial 

importância no subcampo do turismo criativo como veremos nos subpontos seguintes.  
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5.2.2 Formas não sancionadas de aquisição de capital cultural  

 

Na indispensável atualização do quadro teórico incluíram-se formas não sancionadas de 

aquisição de capital cultural como se mencionou no subponto (1.5). Estas formas de 

aquisição surgiram da indispensável revisão de literatura pelo que achámos importante fazer 

esta separação na análise, visto que, as categorias de capital cultural sancionado e não 

sancionado desempenham papeis diferentes, porém complementares, na aquisição de 

conhecimentos por parte dos entrevistados da oferta e da procura. 

 

Esta categoria foi dividida em várias subcategorias: o autodidatismo, a internet, a televisão 

e as viagens. As subcategorias capital louletano, workshops criativos e cocriação são 

analisados posteriormente por se referirem ao momento “durante” as experiências criativas. 

Porque relacionamos antecedentes criativos neste momento “antes” deixamos estas 

subcategorias para a fase durante. A análise de correlações significativas aponta para uma 

correlação moderada entre criatividade e autodidatismo (0,61) e uma correlação fraca mas 

muito perto de moderada entre viagens e criatividade (0,493). Referências à internet e à 

televisão são mencionadas no subponto 5.2.2.3 que apesar de obterem fracas correlações 

foram igualmente mencionadas. 

Tabela 52 - Síntese da consulta de codificação e matriz e total de referências (Antecedentes 

criativos, autodidatismo, Internet e viagens) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Antes, Durante e 

Depois 
Autodidatismo Internet Viagens 

Antecedentes 

criativos dos 

produtores 

5 0 0 

Antecedentes 

criativos dos 

participantes 

0 0 1 

Criatividade 10 3 1 
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5.2.2.1 Autodidatismo 

 

O autodidatismo é visto por Bourdieu, como um recurso insuficiente que alguém detém,  

como de um modo herético de aquisição de capital cultural se tratasse (Bourdieu, 2010). DE 

acordo com Bourdieu (2010):  

 

“Como não adquiriu a sua cultura segundo a ordem legitima instaurada pela 

instituição escolar, o autodidata está condenado a trair incessantemente, na sua 

própria ansiedade pela boa classificação, a arbitrariedade das suas classificações e, 

por isso, dos seus saberes, espécies de pérolas desfiadas, acumuladas ao longo de 

uma aprendizagem singular, que ignora as etapas e os obstáculos institucionalizados 

e padronizados, os programas e as progressões que fazem da cultura escolar um 

conjunto hierarquizado e hierarquizador de saberes interligados”. (p. 486) 

 

No entanto, o autodidatismo parece ser válido para os seus seguidores (Arriagada, 2014; 

Carvalho et al., 2018; Costa, 2013; Setton, 2002, 2005) na medida em que defendem uma 

necessidade de conceber uma flexibilidade do habitus (Setton, 2008) e uma variedade de 

formas não sancionadas de aquisição de capital. Esta questão foi fortemente referida por 

parte dos entrevistados do lado da oferta pelo que se impunha a sua análise no contexto de 

aquisição de conhecimentos criativos. A internet, a televisão e as viagens seguiram a mesma 

lógica, pelo que se procede à sua menção em seguida. 
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O autodidatismo desempenha um papel importante na aquisição de capital cultural e criativo 

em uma fase prévia da produção de experiências de turismo criativo.  

 

 “Autodidata, depois tive uma empresa de reclames luminosos e era eu que fazia todos os 

designs, aliás fui eu que fiz os primeiros designs para o Slide and Splash (parque aquático no 

Algarve).” (Ent. O17)  

 

“Eu próprio tenho feito algumas coisas nessa área [artes plásticas] e tenho promovido 

algumas exposições de artes plásticas de diversos escultores, portanto fui ganhando, sem ter uma 

formação académica (…) tenho estado atendo e curioso fiz algum trabalho de estudo, autodidata, 

mas de turismo de natureza e de turismo no Algarve. O facto de estar com um projeto em mãos 

obrigou naturalmente também ter alguma intencionalidade na formação que precisava de ter para 

melhorar no fundo as minhas competências, o meu desempenho nesta área.” (Ent. O15). 

 

“Talvez tenha pensado que não tinha possibilidade que poderia evoluir para mais algum 

sentido e então comecei e pronto parece que foi assim uma iluminação novamente e pensei que posso 

dedicar os meus tempos livres à parte criativa que ficou um bocado para trás, nestes anos tempos. 

Em que pensei vir para gestão ou em principio arquitetura e estilismo então posso dedicar-me a 

isso. Então tive um período em que acabei me dedicar a muitas coisas que tinha possibilidade de 

acesso, que aqui no Algarve também é difícil, mas, portanto, aprendi uma serie de técnicas de 

artesanato. (…) E eu na altura não sabia nada trabalhar em programas de design sabia trabalhar 

no Excel que é uma folha de cálculo (risos) e no word... não sabia nada, mas pensei que tinha de 

apresentar um desenho já tive a ideia tenho de apresentar um desenho então lá consegui desenrascar 

no excel para fazer um desenho de uma mascote. (Ent. EO9) 

 

“A ligação que há com a cerâmica foi o desenho e a pintura de uma forma espontânea e 

autodidata sem qualquer influência, desenvolvi esse interesse que ao tomar conhecimento da 

cerâmica foi desenvolvido por aí pela atividade. De resto não tenho qualquer ligação às artes”. 

(Ent. O10)  

 

“Sim sim sem dúvida, no início da criação das experiências lá está, foi muita pesquisa, saber 

como aquilo funcionava, foi também muito teste, fomos muito autodidatas também, mas ... pronto: 

pesquisa teste, pesquisa teste perceber como é que funciona…” (Ent. O6). 
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Na linha de Bourdieu, a formação cultural pela via do didatismo, pode levar a que o agente 

não reconheça os códigos da linguagem de forma “natural” visto que a sua experiência com 

algumas áreas criativas não é a mesma como a área de formação institucional. A ideia da 

entrevistada se sentir uma outsider ecoa a ideia de habitus desajustado mesmo que 

temporariamente, daí o sentimento de frustração mencionado pela entrevistada. 

 

(…) “pensei, então porque não começar noutras áreas, tinha estado no artesanato, nessa 

área criativa então também a aprender a trabalhar com outros programas com o ilustrador, o web 

design e fotografia, nessas áreas mais atuais. Depois a dada altura senti uma certa frustração 

porque nos meus tempos livres andava a fazer nos contextos mais criativos e colaborava com a 

associação [cultural], mas sentia-me uma outsider, quer dizer tudo o que eu faço até pode ter algum 

valor, mas eu não sou designer, não sou isto não sou aquilo. Então comecei a ter vontade a tentar 

profissionalizar-me em alguma área criativa.” (Ent. O9) 

 

A escolha pela autoaprendizagem implica também uma responsabilidade do formador do 

workshop em relação aos participantes, na sua preparação e os conhecimentos por ele 

transmitidos denotando preocupação com a posição de destaque no subcampo do turismo 

criativo que o criativo ocupa enquanto detentor de capital cultural e criativo. 

 

(…) “a criatividade é algo que as pessoas têm de sobra, o que eu precisei foi de me 

documentar, isso é preciso sempre, precisei de me documentar para sustentar essa criatividade. Nós 

temos de ter responsabilidades (…) nós como atores para públicos mais pequenos ou mais alargados 

nós temos que ter noção desta responsabilidade porque se há pessoas que confiam em nomes e assim 

influenciamos. Eu não sabia disso, mas sinto isso depois com o feedback que tenho há realmente 

pessoas que ficam a confiar em nós. E nós temos de ter muito cuidado com isso e muita cautela para 

os não enganar.” (Ent. O8)  

 

“É assim porque, eu acho que o principal, as pessoas têm de saber com o que estão a 

trabalhar. (…) tenho a preocupação de eles saberem a origem de isto tudo, o que era anteriormente 

e agora.  (Ent. O16) 

 

(…) sei que não posso saber de tudo e posso chegar aqui e alguma aluna ou alguém e olhe 

mas eu faço assim ou isso não é assim mas geralmente quero vir bem... com uma boa bagagem para 
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sim... e de facto isso obriga a isso positivamente inclusive quando comecei pronto para aquilo que 

fazia para mim nunca fiz para fora nem nunca quando comecei a pensar nos cursos nas experiências 

pois tive que muita coisa se estava a fazer bem ou como era aceite ou não.” (Ent. O9) 

 

5.2.2.2 Viagens 

 

As viagens anteriores surgem como forma do confronto de habitus diferentes em campos 

diferentes com uma variedade de capitais disponíveis. No caso do turismo a aplicação do 

quadro analítico de Bourdieu, permite percecionar como o confronto de habitus diferentes 

poderão adquirir capitais vários. Desta forma, viagens anteriores e a sua ligação à 

criatividade ou aquisição de capital cultural e criativo são mencionadas de formas diferentes 

pelos entrevistados de ambos os lados da oferta e da procura. As viagens apresentam-se 

como oportunidades importantes pelo que alguns entrevistados sempre demonstraram 

interesse em viajar.  

 

“Naturalmente a convivência com as grandes diferenças, a convivência com a grande 

diferença que muitas pessoas aconselham a ir buscar às grandes viagens, às viagens muito 

exteriores. Às vezes está muito perto de casa, agora, é claro há contextos mais privilegiados do que 

outros.” (Ent. O8) 

 

“Tive sempre interesse em viajar.” (Ent. P14) 

 

“Cresci com viagens” (Ent. P20).  

 

“O gosto pelas viagens, pelo que é ecológico e pelo que é bonito leva-me a procurar as 

férias que me permitam ter contacto com as pessoas, usos e costumes que satisfaçam esses 

requisitos”. (Ent. P21) 

 

As viagens manifestam-se de forma muito diferenciada. Seja a forma como despertam 

emoções, seja como revelam oportunidades para desenvolver o gosto por matérias mais 

criativas 

(…) “a forma como viajo ajudou. As emoções influenciaram.” (Ent. O10) 
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(…) “também há uns 12 anos atrás que eu comecei numa brincadeira, porque numa viagem 

que eu fiz a São Tomé e Príncipe que apanhei algumas pedras assim interessantes e comecei (umas 

conchas) e fiz para oferecer às amigas e para mim fiz, acabei por fazer assim umas coisas a nível de 

bijuteria e de decoração (Ent. O19). 

 

 (…)” houve algumas viagens que eu fiz, num bocadinho de perspetiva de investigação com 

grupos de pessoas que fizeram que com algum conhecimento das tradições locais nas áreas do 

artesanato, que levou à criação do museu que temos em Almada. (…) portanto, no estrangeiro não 

posso dizer que sou muito aficionado por viagens ao estrangeiro, mas naturalmente não me são 

indiferentes alguns percursos que fiz. Portanto viagens ao estrangeiro, mas sobretudo percorri 

Portugal de norte a sul também nas ilhas nalguma perspetiva” (Ent. O15). 

 

“E viagens prévias, claro que sim, desde que viajei para a Europa e a América tenho 

apreciado mais e mais criações artesanais e únicas em vez produção massiva”. (Ent. P15)  

 

As viagens em contexto familiar podem levar à descoberta do gosto pelas áreas culturais e 

criativas pelo que menções a viagens familiares numa fase primária podem ajudar a moldar 

habitus criativos.  

 

  (…) “na minha família sempre foi comum nós não viajarmos assim muito para o exterior, 

mas viajarmos sempre na altura das férias, férias de verão, férias da páscoa alguns dias, andávamos 

sempre a passear. Também éramos cinco, mas ainda fizemos algumas viagens. Também daí se calhar 

logo alguma sensibilidade para conhecer os locais e eu sempre como fui...sempre gostei de história 

e literatura mesmo quando era miúda quando ainda não fazia a mínima ideia do que queria fazer, 

aliás sabia só que eram outras ideias (risos) eu sempre que ia a algum lugar depois relacionava com 

os livros que tinha lido e … no fundo fazia um guião na minha cabeça embora não soubesse que 

estava a fazer isso. Pronto (risos) (…) em cada sítio se falava alguma coisa desse sítio e quando eu 

ia a esses sítios, ou às vezes quando estávamos por perto nas viagens eu dizia que temos que ir ali 

porque quero ver qualquer coisa, que é o que eu tinha visto nos livros e às vezes contava as coisas 

ao resto da família. Portanto a parte da educação familiar influenciou assim.” (Ent. O6) 

 

“Na família sim porque a minha mãe principalmente porque sempre gostou de sair, passear 

(…)” (Ent. O1) 
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“A minha família e eu fizemos algumas viagens. (…) a coisa que me chateava profundamente 

era ir por exemplo a Vila Viçosa, ao paço ducal por exemplo, um dos exemplos que me lembro desde 

miúdo e estar um guia, pronto lá fazia o que sabia ou que estaria gostaria de fantasiar também um 

pouco (risos) e é um miúdo com 16 ou 17 anos e pensar. -É pá, mas este indivíduo está a contar 

balelas um monte de historietas de ... isto não é sério!! Gostaria de sair daqui... eu já conseguia ter 

noções para ver que os nossos guias muitas vezes, pelo menos até finais dos anos noventa para aí, 

os nossos guias não davam os conteúdos de uma forma muito correta e séria.  A partir daí comecei 

ao pouco a perceber que, da mesma forma que quando saía de casa para fazer uma viagem gostava 

que me transmitissem os conteúdos.” (Ent. O7) 

 

Existem, porém, entrevistados do lado da oferta que não valorizam as viagens enquanto 

formas de aquisição de capital cultural e criativo.  

 

“não tenho memória de ter sido qualquer influência familiar ou de viagens ou de amigos.” 

(Ent. O10) 

 

“Não de viagens, não, não diria. Por acaso quando era mais novo agora recentemente não 

tenho feito viagens, quando era mais novo fiz várias viagens, tudo na Europa e ao norte de África, 

mas não acho que não tenha tido muito influência. (…) E então humm não tem mesmo a haver.” 

(Ent. O14) 

 

“Entretanto as viagens, não eu não viajei muito. Só o básico Espanha, Norte de África e por 

Portugal.” (Ent. O17) 

 

5.2.2.3 Outras formas não sancionadas de aquisição de capital cultural e criativo  

 

A televisão e a ubiquidade da internet, apesar de pouco mencionadas, são vistas como formas 

não formais ou não oficiais de desenvolver o conhecimento cultural e criativo em alguns 

casos. 

“E lembrei-me de uma reportagem na televisão que eu tinha visto, há uns 10 anos, mas há 

10 anos mesmo que tinha ficado num cantinho da cabeça sobre mobiliário em cartão”. (…) “não 

comecei logo, logo com os workshops. Eu já tinha trabalhado o cartão um ano ou dois antes de ter 

começado os workshops e eu estava sempre com a curiosidade de fazer algumas coisas diferentes e 

isso tudo punha-me mais à vontade digamos. O cartão já pouco segredo tem. (…) Primeiro tirei uma 
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formação e depois fui evoluindo eu com as minhas próprias experiências. Sim porque a técnica que 

eu uso para as esculturas e os candeeiros que eu fazia ninguém me a ensinou, pronto foi mesmo 

pesquisas e experiências e trabalhos e curiosidade eu já tinha tentado fazer o mobiliário sozinha 

pela net consegue-se muitas informações.” (Ent. O3) 

 

“A internet é hoje uma fonte... também... pesquiso muito, tipo várias ideias, não vou dizer 

que não, tiro várias ideias e depois... dou-lhe o meu toque pessoal. (…) Eu tenho de estar sempre 

informada, tenho de fazer sempre, por isso eu pesquiso muitos sites brasileiros em termos de tintas”. 

(Ent. 17)  

 

“eu aprofundava ao nível do conhecimento escrito inteirava-me através da internet de como 

é que eram as coisas.” (Ent. O12)  

 

Parece-nos assim identificadas as formas sancionadas e não sancionadas de aquisição de 

capital cultural e criativo sob o prisma do quadro analítico de Bourdieu e os seus seguidores. 

A sua identificação e análise permite-nos concluir que apesar da família, escola e os livros 

mantém ainda uma influencia válida na aquisição de capital cultural e criativo pelo que se 

destaca igualmente o autodidatismo e as viagens com variações diferentes numa fase 

primária da trajetória de vida dos entrevistados da oferta e da procura. É do lado dos criativos 

que a presença de referências ligadas à criatividade precoce aparece como natural, fruto do 

desenvolvimento posterior das atividades de turismo criativo como vamos ver.   

 

5.3 Influências criativas nas trajetórias de vida dos entrevistados  

 

Foi estabelecido como objetivo, percecionar as influências criativas nas trajetórias de vida 

dos entrevistados hobbys e experiências passadas ligadas à cultura e às artes criativas. Para 

tal, as subcategorias de Hobby e Gosto ligadas ao habitus (ver ponto 1.2.1), foram criadas 

de forma a percecionar manifestações criativas e culturais no contexto da oferta e consumo 

de experiências de turismo criativo. Desta forma, foi realizada a correlação entre hobby e 

gosto em relação à criatividade. A correlação entre as subcategorias Gosto e Criatividade 

partilham uma correlação de 0,75 considerada forte e Hobby e Criatividade de 0,56, uma 

correlação moderada. O quadro seguinte sintetiza mais uma vez o número de referências 

registadas para cada subcategoria.  
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Tabela 53 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Antecedentes 

criativos, criatividade, gosto e hobby) 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.1 Hobby criativo 

 

A ocupação dos tempos livres com atividades de cariz cultural pode ajudar a percecionar a 

ligação dos habitus criativos a várias áreas criativas. Podendo tratar-se de um investimento 

pessoal em atividades de caráter recreativo, torna-se importante analisar a ligação que os 

entrevistados mencionam em relação a estas questões criativas. O hobby, visto como 

passatempo de cariz cultural, pode influenciar o gosto exibido pelo agente no campo 

ajudando a contextualizar a formação do gosto em uma ou várias áreas criativas.  

As competências criativas exibidas pelos entrevistados são caraterísticas do prazer, do 

interesse e conhecimento que demonstram por exemplo pela fotografia, pintura e a costura, 

entre outras. 

“Em termos de desenvolvimento cultural sim pois o meu hobby era fotografia eu tirei o 

bacharelato em fotografia na parte das artes”. (Ent. O12) 

 

(…) “Eu também pinto, mas por prazer (…). (Ent. O3) 

 

(…) “decidi que pelo menos a parte dos meus tempos livres não iam ser dedicados à gestão, 

à minha carreira (…) parece que foi assim uma iluminação novamente e pensei que posso dedicar 

os meus tempos livres à parte criativa que ficou um bocado para trás, nestes anos tempos. Nessa 

altura a costura estava um bocado esquecida então aprendi a pintura em madeira, azulejo, fiz 

trabalhos em vidro. (…) porque nos meus tempos livres andava a fazer nos contextos mais criativos 

Antes, Durante e 

Depois 
Criatividade Gosto Hobby 

Antecedentes 

criativos dos 

produtores 

68 24 6 

Antecedentes 

criativos dos 

participantes 

7 5 1 

Criatividade ----------- 30 6 
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(…)  desenvolvi um bocadinho a minha criatividade, não acho que seja extraordinário, mas acho 

que foi daí dessa vivência dos meus tempos livres ligados a fazer alguma coisa em casa”. (Ent. O9)  

 

Por vezes um hobby de caráter cultural precoce pode surgir por sugestão de um amigo 

podendo levar ao desenvolvimento pelo gosto de uma determinada área criativa como foi o 

caso do seguinte entrevistado. 

 

“Eu morava na altura perto da Vila do Bispo ...no campo... e tinha uma vida totalmente 

diferente e tal... e tinha um amigo aqui de perto de Faro que fazia fotografia analógica ... antigas... 

(…) ele um dia depois foi lá jantar a casa trouxe-me as fotos. E eu deu-me ali um clique e depois 

comprei uma máquina e comecei a fotografar mal e porcamente (risos). A primeira reação que tu 

tens é... isto já em 2000... já no digital, porque eu na altura em que era adolescente tinha feito 

experiências no analógico mas era tão caro revelar (…) E então ele trouxe-me as fotos a preto e 

branco e eu gostei daquilo ainda com o grão de médio formato. Eu pensei, mas eu conheço isto e 

então dediquei-me à fotografia de paisagem comecei a aprender”. (Ent. O4) 

 

Pelo lado da procura, apenas uma menção ao hobby do teatro que complementa o gosto 

cultural da entrevistada, para além da formação em artes gráficas, ajuda a perceber a ligação 

que detém à parte das artes consideradas criativas.  

 

“tirei Artes Gráficas e tem a ver com isso. Apenas esta, familiar, profissional nunca 

trabalhei na área do curso que tenho. A não ser pela parte dos hobbies que tenho da parte do teatro”. 

(Ent. P18) 

 

5.3.2 Gosto  

 

Em Bourdieu, o gosto funciona como orientador social nos campos culturais, ajudando a 

distinguir aqueles que, dotados de capital cultural suficiente e detentores de todos os códigos 

de linguagem necessários, têm a capacidade de por exemplo, distinguir a estética de um 

objeto de arte da sua mera função material (ver ponto 2.1). Num discurso assente na 

diferença vincada entre a alta e a baixa cultura, Bourdieu dá ênfase à preocupação mais 

premente que as classes mais baixas teriam ao julgar um bem cultural pela função que este 

possui ao invés das classes mais altas, dotadas de capital cultural suficiente para “irem mais 
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além” e julgarem um bem cultural para além da sua função material, mas também pela sua 

beleza estética. 

 

Para Bourdieu existem três “grandes classes”: A burguesia, a pequena burguesia e a classe 

trabalhadora (Bourdieu, 2010; Gartman, 2013). “O gosto burguês determina uma 

“disposição estética”, com a propensão de estilizar e formalizar funções naturais de forma a 

as elevar acima da materialidade mundana e ao fazê-lo, distanciar-se desta condição de 

necessidade” como refere Bourdieu (citado por Gartman, 2013, p13). 

 

A classe intermédia, a pequena burguesia apresentaria um interesse em imitar as classes mais 

altas exibindo assim um “gosto” cultural superficial e um “estilo de vida” que não é o seu 

originando um desajuste no habitus. Em síntese, a grande diferença da génese do gosto é 

que: nas classes mais baixas o julgamento sobre o bem “cultural” é feito de acordo com a 

sua função material, fruto de uma preocupação primária com bens de subsistência e do baixo 

capital cultural detido. Nas classes mais altas, esta despreocupação com necessidades 

materiais, permite a fruição cultural para além da sua função material dos bens culturais, 

resultado de uma acumulação de capital cultural e o tempo disponível para a sua fruição. 

 

Por outro lado, a produção e o consumo de experiências de turismo criativo, desenvolve-se 

numa perspetiva em que a distinção entre alta e baixa cultural é obliterada e o conceito de 

cultura é muito lato (Richards & Wilson, 2006). Segundo os seguidores de Bourdieu, a forma 

e as condições de aquisição de capital cultural (Setton, 2002, 2005a, 2005b, 2008) efetivado 

através de formas sancionadas e não sancionadas (ex:, alargando a fruição cultural de ambos 

os bens materiais e imateriais, o ambiente de uma cidade, espírito do lugar, indústrias 

culturais e criativas, clusters criativos) (Bucci et al., 2014; Carson, 2017; Carvalho, 2014; 

Carvalho et al., 2019; Pappalepore et al., 2010, 2014; Pret et al., 2015; Richards & Wilson, 

2006a; Whiting & Hannam, 2014) e o capital criativo (Richards & Wilson, 2006a) quando 

aplicado ao subcampo do turismo criativo como aqui se procura percecionar, representam 

estas mudanças caraterísticas do consumo cultural pós-moderno. Assim o gosto cultural e 

criativo exibido pelos agentes sociais do ecossistema do turismo criativo compreende um 

habitus mais flexível, reflexivo e aberto a uma plétora de contribuições criativas. Longe de 
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analisar a classe criativa e a forma como esta exibe o seu gosto cultural e criativo como um 

todo, a presente tese focou-se nas menções de cariz criativo dos entrevistados no contexto 

da rede Loulé Criativo.  

 

Assim, a análise das menções criativas relativas a ambos os lados da oferta e da procura, 

procurou centrar-se nas menções criativas influenciadoras, relativas à produção e consumo 

dos workshops criativos operados através da rede. O gosto cultural e criativo aqui exibido, 

permite percecionar as opções que os habitus criativos exibem, segundo a sua posição no 

subcampo do turismo criativo, através da significação criativa atribuída às artes e demais 

áreas culturais e criativas afetas à rede. Isto é, as menções recolhidas refletem o grau de 

capital cultural e criativo detido pelos agentes e a sua posição detida no respetivo subcampo 

em relação à oferta e consumo de experiências criativas ou workshops. 

 

O gosto partilhado pelos entrevistados apresenta uma aptidão pelos trabalhos manuais e 

interesse simultâneo por várias áreas criativas.  

 

  (…) “sempre gostei muito de trabalhar com as mãos (…) sempre gostei muito de aprender 

artes ligadas a isso [croché, bordado, bordados em tear]”. (Ent. O5) 

 

“Eu quis sempre foi sempre fazer coisas com as mãos”. (Ent. O8) 

 

(…) “eu na altura que mudei para o Algarve, queria trabalhar com as mãos, queria fazer 

uma coisa completamente diferente. (… era o apelo das mãos”. (Ent. O3) 

 

O gosto cultural e criativo exibe uma mestria onde a função material de um objeto ou arte é 

ultrapassada, por exemplo na capacidade que uma fotografia tem em contar uma história.  

 

“Não tiro fotos por tirar fotos interessa-me a história de alguma forma e é uma das formas 

que.... da mesma forma que se agarra numa caneta e se escreve uma história também se escreve 

uma história através das fotografias não é tirar fotos”. (Ent. O4) 
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Ou a capacidade de desmistificar a utilização finita de determinados ingredientes na arte 

culinária.  

 “o meu trabalho é desmontar a criatividade. Eu trabalho com os ingredientes, com a 

funcionalidade dos ingredientes. Os ingredientes têm funcionalidades limitadas, mas essa limitação 

das funcionalidades desde que nós as compreendamos bem eles depois tornam a criatividade 

ilimitada. O que é que isto quer dizer? Se eu perceber que as proteínas coagulam ou desnaturam 

com ... e se eu compreender isto e se eu desmontar isto perante o público, o público se calhar vai 

perceber que já não precisa daquelas medições milimétricas de ingredientes, vai perceber se ... por 

exemplo as pessoas que chegam às oficinas muitas vezes deixaram de fazer muitas coisas porque a 

receita dizia farinha de trigo e elas não tinham e deixaram aquilo a meio e deitaram fora e elas ao 

compreender a base da funcionalidade dos ingredientes, das moléculas vá, elas vão deixar de ter 

este tipo de situações  ... as receitas se olharmos bem para elas são quase a mesma coisa. Os bolos 

não têm grande... os bolos têm sempre aquela base. Os guisados têm sempre aquela base, o pão tem 

sempre aquela base. Tem de ter aquela base porque o resultado tem sempre de ser mais ou menos 

.... o bolo tem de ficar alto e fofo, o ... a doçaria conventual tem que ficar enquijadinha, o pão tem 

de ficar elástico e com bolinhas e nós temos, temos de compreender o que ... quais são os ingredientes 

que permitem que estas coisas aconteçam. E eles existem numa série muito alargada de ingredientes 

diferentes. Quando as pessoas percebem, quando nós passamos esta mensagem às pessoas e 

dizemos-te esta receita diz tenho este ingrediente aqui, porque este ingrediente te vai dar à receita 

por exemplo a função “geletinadora” do amido. Se tu não tiveres este e perceberes que há amido 

disto e daquilo tu de certeza vais ter uma alternativa em casa quendo o ingrediente se acabar. (Ent. 

O8) 

 

O envolvimento pessoal em atividades de cariz cultural, prévio ao desenvolvimento das 

experiências criativas, permite antecipar uma aptidão e paixão natural pelas áreas criativas. 

 

 “Portanto há uma focagem do meu conhecimento e do meu interesse por via, por uma certa 

paixão pelas questões da cultura popular (…) tenho vindo a ganhar ao longo da vida um 

conhecimento concreto nas áreas das artes nomeadamente das artes plásticas, eu próprio tenho 

desenvolvido essa sensibilidade. Eu próprio tenho feito algumas coisas nessa área e tenho 

promovido algumas exposições de artes plásticas de diversos escultores, portanto (…)  fui ganhando 

sensibilidade e um gosto por diferentes expressões ligado também a uma associação [cultural para 

a formação inicial do teatro] que é o mundo do espetáculo em Almada que desenvolve também esta 

área das expressões performativas.” (Ent. O15)  
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5.3.3. Associativismo e voluntariado 

 

Uma das valências do habitus criativo que, para além do empreendedorismo criativo, é a 

tendência de alguns entrevistados estarem também envolvidos no associativismo e 

voluntariado no que diz respeito a competências criativas. Em alguns casos encontramos 

referências importantes a estas duas áreas de interesse.  

 

O associativismo surge ligado ao interesse de dinamizar economicamente e socialmente 

algumas regiões e territórios de baixa densidade populacional.  

 

   “eu participo na realização de um evento em São Brás que é Feira da Serra que é uma feira 

de artesãos e produtores locais” (…) (Ent. O1) 

 

 “tenho também ajudado em alguns eventos na aldeia, faço parte também daqui de uma 

equipa da associação e, portanto, isto tem sido tudo a nível pessoal que tem ajudado a desenvolver 

esta parte social competências sociais também acho que é bastante importante e é mais ao menos. 

(…) É uma associação virada muito para a aldeia é uma aldeia chama-se Nave do Barão é uma 

associação local que é cultural no sentido que organiza de vez em quando festivais, por exemplo o 

mais o ex-libris dos eventos é o festival do vinho que efetua em março hummm não sei se está ligado 

mas também eventos, exposições também já aconteceu, ou mesmo mostra de poesia, sessões de 

poesia, não é… teatro.... isso é uma companhia que vem cá. Portanto eu que diria que é cultural, 

local e está virado muito para os habitantes da aldeia para ajudar a ganhar uma nova vida à aldeia 

que tinha perdido um pouco porque está associação tinha estado fechado durante alguns anos e foi 

reaberta. (…) E, portanto, julgo que tem ajudado bastante sobretudo para o pessoal mais idoso, 

passam a vir aos bailes e tipo musica pinçam exatamente, portanto acho que sim eu tenho ajudado 

de forma mais recente. foi a partir do momento em que me mudei para cá, (…) faço parte da equipa 

a partir do ano de 2018, que também tenho ajudado noutros eventos. Colaboro sempre que posso 

porque a atividade profissional ocupa-me algum do meu tempo, sempre que estou disponível vou 

dando ajuda.” (Ent. O14) 

 

 “sou também investigador e ativista do associativismo, uma área que me interessa 

particularmente. (…) No campo das artes propriamente dita tenho vida como animador cultural em 

muitas associações”. (Ent. O15) 
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 “estive a montar uma associação de emigrantes para ajudar os jovens do bairro a ... se 

instalar e a fazer coisas, o objetivo era social, essa parte social outra vez, quer dizer, sempre estive 

a fazer coisas sociais e aí durou dois anos, concretizei a abertura do centro de jovens para 

emigrantes”. (Ent. O2)  

 

A opinião crítica de um dos entrevistados deixa perceber a importância que as associações 

têm no território. 

 

 “uma pessoa vê muitas vezes as associações que estão a proteger o meio ambiente, mas não 

estão a fazer o mais importante, porque as pessoas que vivem no interior eles sabem que têm que 

proteger o meio ambiente, mas que também têm que ter alguma coisa. Eles têm que ganhar a vida 

deles, epá não podes andar a limpar aquele terreno porque tem estas plantas e as pessoas têm que 

limpar para ganhar os seus rendimentos”. (Ent. O18) 

 

Do lado da procura, pelo menos uma entrevistada menciona um passado ligado ao 

voluntariado e associativismo.  

 

 “percebi que havia muita coisa a ser feita e aí comecei a integrar algumas associações, o 

banco alimentar contra a fome, a comunidade vida e paz. Sempre tentando nas fases da vida ou nos 

sítios onde estava inserida fazer alguma coisa em termos sociais. Na Reefood, também já fui 

voluntária quase dois anos. E agora só não estou noutros sítios porque estou noutra associação e 

não consigo dar mais.” (Ent. P1) 

 

5.4 Desenvolvimento de competências 

 

A revisão de literatura do turismo criativo menciona a necessidade do desenvolvimento de 

competências criativas de ambos os lados da oferta e da procura de forma a que os destinos 

turísticos consigam apostar com sucesso neste segmento turístico, a inovar a sua oferta 

turística e a diferenciarem-se dos demais destinos turísticos tradicionais e massificados 

(Richards & Wilson, 2006a). A aplicação do quadro analítico de Bourdieu e dos seus 

seguidores, levou-nos a considerar o conceito de capital intercultural de Pöllmann, (2013, 

2016) à luz de um habitus reflexivo e flexível (Costa, 2013; Nedelcu, 2012; Setton, 2002) 

levando à necessidade de verificar se o desenvolvimento de competências criativas e 
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profissionais se verificava durante a oferta e o consumo de experiências criativas como os 

workshops criativos.  

 

Definimos três categorias a este respeito: a necessidade pessoal numa primeira fase do 

desenvolvimento do habitus criativo em relação à necessidade do desenvolvimento de 

competências e depois já durante a oferta e consumo de experiências criativas, a necessidade 

profissional primária (campo profissional de entrevistado que pode ou não ter a haver com 

as áreas culturais e criativas) e a necessidade profissional secundária diretamente a haver 

com estas áreas inclusive a área criativa afeta ao workshop criativo da rede Loulé Criativo. 

Como referimos em seguida, as atividades criativas não representam a atividade 

remuneratória principal dos criativos. Em relação à procura, procurámos percecionar a 

necessidade do desenvolvimento de competências por parte dos participantes tendo 

registados poucas menções como também veremos em seguida.  

 

A pertinência desta questão verificou-se pelo facto de muitos dos entrevistados do lado da 

oferta mencionarem que a oferta de workshops não é a sua atividade principal, resultando 

por vezes em uma aposta pessoal de complemento aos seus rendimentos, o que confirma o 

caráter não indispensável das atividades criativas, caraterística dos lifestyle entrepreneurs 

(Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009) caraterística evidenciada ainda pelos 

criativos em ambiente rural (Blapp & Mitas, 2019; Duxbury & Campbell, 2009, 2011; 

Jóhannesson & Lund, 2017; McGranahan & Wojan, 2007; Remoaldo, Serra, et al., 2020; 

Woods, 2012). 

 

Posto isto, mais uma vez considerámos a correlação entre a criatividade e a necessidade 

pessoal, profissional primária e secundária de forma a verificar a sua efetividade. O 

cruzamento entre as subcategorias demonstra uma correlação forte entre Necessidade 

profissional secundária e criatividade (0,77) e necessidade pessoal e criatividade (0,71). O 

quadro síntese seguinte, indica os totais de referências entre as subcategorias nos momentos 

antes e durante a oferta e consumo de experiências de turismo criativo. 
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Tabela 54 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Necessidade 

pessoal, profissional secundária e criatividade) 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4.1 Necessidade pessoal, profissional primária e profissional secundária 

Das várias necessidades de desenvolvimento de competências criativas identificadas é a 

necessidade pessoal que obteve maior número de referências no acumulado dos momentos 

antes e durante havendo, porém, uma maior correlação entre a necessidade profissional 

secundária e a criatividade durante a oferta e consumo das experiências de turismo criativo. 

Os entrevistados referem que num momento anterior à oferta de experiências de turismo 

criativo, foi necessário desenvolverem as suas competências criativas aqui identificadas 

como necessidades pessoais.  

 

Razões pessoais podem prender-se com a necessidade de mudar de vida (ver ponto 5.5) como 

é referido por algumas entrevistadas.  

 

 “eu na altura que mudei para o Algarve, queria trabalhar com as mãos, queria fazer uma 

coisa completamente diferente. Já estava farta de escritório e era o apelo das mãos. (…) Não houve 

necessidade profissional de me dedicar a estas experiências. Foi mais pessoal, quando a vida 

pessoal o permitiu.” (Ent. O3) 

 

“eu trabalhava em Bruxelas está farta e cansada de ir e vir e de movimento e como 

estrangeira como explicar quem sou e de onde venho. Bom a gente queria regressar às raízes dos 

pais. O meu marido é português queríamos regressar e para mim Algarve é igual à Andaluzia, eu 

sou de Córdoba, por isso era igual, sentia-me mesmo em casa. Então instalamo-nos numa casa típica 

que estava em ruínas e restauramos durante três anos com o básico, não é e material natural e é lá 

que eu comecei a utilizar tudo o que está à minha volta e não ter que ir comprar mais longe e ... no 

meu desenho eu desenhava com acrílico, mas aí já comecei a por o acrílico de lado, comecei a 

trabalhar a lã, com o feltro a fazer feltro e a procurar a tingir com plantas o mais próximo com a 

natureza.” (Ent. O2)  

 

Antes e durante  Criatividade 

Necessidade Pessoal 19 

Necessidade profissional secundária  12 
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A necessidade pessoal numa fase anterior da vida dos entrevistados, demonstra uma 

preocupação em desenvolver competências de cariz criativo sem a perspetiva ainda de 

negócio, daí as menções não referirem ainda os workshops mais tarde desenvolvidos.  

 

“Eu como gosto muito da cozinha e tinha curiosidade de fazer coisas em chocolate, eu 

própria me inscrevi no workshop de chocolate de bombons em Cancela Velha na casa azul 

[ministrado por um mestre chocolateiro] (…) Então aprender a fazer os bombons maciços, e adorei 

e depois vim de lá comecei a fazer em casa.” (Ent. O1) 

 

(…) “foi em 2016 no final que eu avancei com sites, o site fui eu que fiz com essa formação 

de webdesign (…) estas questões das experiências provavelmente não foi uma questão profissional 

foi mais pessoal, foi mais um gosto” (Ent. O9) 

 

“Primeiro tirei uma formação e depois fui evoluindo eu com as minhas próprias 

experiências. (…) fiz essa formação do mobiliário em cartão e para mim foi uma revelação. Pronto 

adorei, comecei a trabalhar o cartão, isto foi mais ou menos em 2011, comecei a fazer mobiliário, 

criei mesmo os meus móveis…” (Ent. O3) 

 

É notória a necessidade primária do desenvolvimento de competências em várias artes de 

forma a dotar o habitus criativo de maiores capacidades e competências mesmo que 

adquiridas de forma informal.  

(…) “fiz vários cursos, aprendi artes, não cursos de formação normal, mas na escola 

também. Não tive um certificado que me dissesse que sabia fazer aquilo, mas aprendi e foi a partir 

daí, dessa aprendizagem que eu ensinei alguém a fazer por exemplo o ponto de arraiolos, fiz algumas 

formações nessa área. Foi aí que eu comecei em termos artísticos (…) E em relação à cozinha mesmo 

depois fazendo o curso na universidade (…) tirei vários cursos ligados à parte criativa na culinária, 

por exemplo bolos em 3D, bolos de casamento, fazer chocolate, trabalhos em chocolate, doces finos. 

Pronto todas essas coisas fui sempre fazendo para também criar mais alguma... independentemente 

de ter andado numa escola hoteleira que explica todas essas coisas há uma renovação há sempre 

isso e fui sempre fazendo essas coisas e faço às vezes em casa bonecos. (risos)”. (Ent. O5)  

 

“Tive de estudar um pouco os pratos iríamos oferecer às pessoas.” (Ent. O11) 
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“Porque eu tento utilizar ervas aqui da nossa região do Algarve, quer para uma coisa quer 

para outra, o que me levou a pesquisar muito”. (Ent. O17).  

 

“claro uma pessoa quando entra nas coisas quer sempre aprender mais. Por exemplo ainda 

há dias quer dizer, foi em novembro, fui fazer um curso de estuque de gesso, um curso pequeno 

daqueles de três dias, mas pronto é necessário fazê-lo, também já fiz um de "tad lab", um [curso] 

das artes da cal.… sim e para além dessas formações mais formais passo o pleonasmo, também é a 

tal história de estar sempre a pesquisar, sou um bocadinho chata, também chateio toda a gente 

quando vejo que alguém sabe alguma coisa (risos)”. (Ent. O6)  

 

“Sim sim. Era uma área onde eu não tinha experiência. Houve, para já um apoio muito 

interessante da associação in loco (empresa do terceiro setor) que promoveu não só o apoio à nossa 

candidatura como também iniciativas formativas nesta área turística nomeadamente no turismo 

local e turismo rural e tenho estado atendo e curioso fiz algum trabalho de estudo, (…) mas de 

turismo natureza e de turismo no Algarve. O facto de estar com um projeto em mãos obrigou 

naturalmente também ter alguma intencionalidade na formação que precisava de ter para melhorar 

no fundo as minhas competências, o meu desempenho nesta área”. (Ent. O15) 

 

As razões pessoais referidas por uma entrevistada são justificadas pela sua experiência em 

dar formação antes de ter enveredado pelas experiências criativas. 

 

“Sim (…) não sei se tive logo consciência ou não, mas no caso de dar a formação e das 

experiências realmente foi uma coisa que eu vi logo que também me obrigou positivamente por 

exemplo a confirmar algumas técnicas não é. Porque uma coisa é eu fazer para mim e para o meu 

projeto, mas por acaso tive de confirmar.” (Ent. O9) 

 

O desenvolvimento de competências criativas específicas demonstra-se importante de forma 

a enveredar por este tipo de workshops. 

 

 “Sim. fiz workshops ligados ao chocolate especificamente. Em Lisboa e no Algarve, num fim 

de semana com um consultor que trabalha... na Venezuela que é um dos mestres chocolateiros em 

Portugal, ele é da Madeira e vai quase todos os anos ao Salão do chocolate em Paris. é mesmo um 

construtor das esculturas em chocolate. Sim antes de sequer pensar no chocolate, antes sequer tinha 
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pensado que alguma vez veria ter ao turismo criativo, foi assim um encontro no meio do percurso. 

A decoração em chocolate é uma das vertentes de quem trabalha em chocolate e tive a necessidade 

de fazer formação e participar em workshops para isso. (…) E então por esse motivo procurei 

formação, fui fazer com alguns chefes chocolateiros... consegui um ou outro aqui no Algarve... e fiz 

em Lisboa também e pronto procurei saber um pouco mais, inscrevi-me em alguns workshops para 

aumentar o meu nível de aprendizagem do processo (…)  Porque eu fiz um trabalho de preparação 

para os meus workshops”. (Ent. O1) 

 

 “para já pratico muito a metodologia da experiência não é, como vou apresentar, como vai 

correr, faço cronometragem, vejo mais ou menos e pronto estudo muito isso e depois todas as 

técnicas que são aplicadas e ali à volta pois foram por mim bastante pesquisadas e para ... se calhar 

porque sou uma pessoa, agora nem tanto, sei que não posso saber de tudo e posso chegar aqui e 

alguma aluna ou alguém e olhe mas eu faço assim ou isso não é assim mas geralmente quero vir 

bem... com uma boa bagagem para sim... e de facto isso obriga a isso positivamente inclusive quando 

comecei pronto para aquilo que fazia para mim nunca fiz para fora nem nunca quando comecei a 

pensar nos cursos nas experiências pois tive que muita coisa se estava a fazer bem ou como era 

aceite ou não.” (Ent. O9)  

 

As razões que levaram alguns entrevistados a desenvolver competências criativas por vezes 

eram pessoais e profissionais como se pode ver denotando-se uma espécie de sincronização 

de competências criativas com os campos em questão. Perceciona-se assim uma assimilação 

de capitais necessários para atuar no campo onde se sentem mais confortáveis pelo 

ajustamento do habitus.  

 

 “As duas coisas, as duas coisas se interligam. (…) e eu por curiosidade e também por 

necessidade profissional, era uma atividade paga, não era, aceitei e depois apercebi-me que havia 

uma grande procura dessa atividade e também me apercebi de que eu estava também a aprender 

bastante com .... a própria atividade. (…) E, portanto, as duas coisas acabaram por funcionar em 

conjunto. Não uma necessariamente mais importante que a outra. (…) Eu ao longo destes anos que 

tenho feito esta atividade, tanto a nível particular como depois mais tarde... a nível de parcerias, 

tenho sempre participado em workshops e em cursos nomeadamente do Sem Cal, do C Arte ou 

promovidos por outros ceramistas, cursos de temas específicos ou técnicas específicas”. (Ent. O10) 
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“Eu acho que foi, é assim ... pelas duas coisas, mas pela mesma realização profissional, o 

bichinho estava cá e eu não o queria deixar morrer e então fui fazendo o curso de monitora de artes 

decorativas que não... enfim deu-me algumas luzes, mas não me ... e abriu o gosto para isso e depois 

são as experiências que vou tendo. Eu faço experiências de verão nos meses de verão que geralmente 

estou parada para depois ter os materiais, técnicas para depois ter sempre coisas novas. Depois nós 

vamos sempre aperfeiçoando. A internet é hoje uma fonte... também... pesquiso muito, tipo várias 

ideias, não vou dizer que não, tiro várias ideias e depois... dou-lhe o meu toque pessoal. Portanto é 

pelas duas coisas.” (Ent. O17)  

 

A necessidade de desenvolver competências criativas de forma a inovar os workshops 

demonstra uma preocupação em não só corresponder ao que os participantes querem, mas 

igualmente em acompanhar as necessidades criativas da procura.  

“Fiz formação especificamente para o mobiliário em cartão. Foi em França, foram duas 

semanas com uma artesã que já trabalhava o cartão há muitos anos” Ent. O3) 

 

 “Depois comecei pelos básicos que foi os que eu aprendi, comecei a ter tanto sucesso que 

disse espera tens que aprender mais para partilhar mais tens de também saber mais e comecei a 

procurar formação. (…) E então por esse motivo procurei formação, fui fazer com alguns chefes 

chocolateiros... consegui um ou outro aqui no Algarve... e fiz em Lisboa também e pronto procurei 

saber um pouco mais, inscrevi-me em alguns workshops para aumentar o meu nível de aprendizagem 

do processo e depois as minhas amigas e conhecidas começaram a dizer, faziam o primeiro nível e 

diziam logo aí quando é que fazemos os recheados? Pronto segundo nível e então não há outra coisa 

para fazer. Então eu inventei o workshop de barritas de cereais com chocolate. então e no Natal? E 

eu inventei um workshop de decorações artísticas de chocolate. flores e vela e tudo em chocolate. 

Então fui criando vários tipos de workshops baseados todos no chocolate, desde um simples nível 

um até outros mais complicados.” (Ent. O1) 

O desenvolvimento de competências acontece ao nível do formato do workshop, materiais a 

utilizar e técnicas a empregar durante a oferta e consumo dos workshops criativos. 

“Tive de melhorar em função material e prática. Eu tinha uma casinha pequeninha como 

atelier, tive de mudar um pouco, montar uma infraestrutura (…) (Ent. O2) 
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“Utilizava soda caustica para fazer sabonetes era uma dose muito minúscula para não 

haver... hoje em dia era impensável utilizar isso. As pessoas têm uma consciência diferente, há uma 

consciência a nível ambiental, isto são produtos químicos fazem mal. E eu tive de me reajustar, 

pesquisar formas de continuar a fazer porque, entretanto, houve um interregno que não se fez, 

ninguém pegava e agora como as pessoas, está tudo na moda do produto natural eu tive de arranjar 

alternativas naturais. Eu tenho de estar sempre informada, tenho de fazer sempre, por isso eu 

pesquiso muitos sites brasileiros em termos de tintas, tento utilizar as tintas mais aquosas para evitar 

os químicos pronto e, portanto, isto acaba por ser sempre uma profissão, em que temos de estar 

sempre em atualização” (Ent. O17).  

“Para mim foi os produtos, a maior para os materiais que trabalhamos (…) eu já tinha uma 

cultura urbana da tinta, da tinta plástica, do cimento, de outros materiais e aí tivemos de certa forma 

de aprender e nos adaptarmos a eles ou adaptá-los a nós. A maior parte das vezes foi isso adaptá-

los a nós, porque a maior parte dos materiais que utilizamos nos workshops são materiais de 

construção” (Ent. O7).  

(…) “tenho tido essa participação essa necessidade e essa curiosidade e também é uma 

forma de, de certa forma de ver como esses cursos funcionam, de que forma, qual é a sua prática, 

como é que recebem os alunos, como é que enfim. Não só matéria que está, que faz parte dos cursos 

em que participei, mas também a forma como esses cursos eram lecionados. E ao longo dos anos 

tenho sempre participado nessas atividades de formação digamos assim.” (Ent.O10) 

Também percetível embora com pouquíssimas menções existe a preocupação de continuar 

a desenvolver competências criativas no futuro como refere uma entrevistada. 

“partilhar conhecimento com os outros faz com que eu esteja em permanente atualização 

em formação contínua pronto é isso. Não posso deixar de estar.” (Ent. O1) 

O desenvolvimento de competências criativas mostra-se fundamental para a oferta de 

workshops de qualidade, a inovação requerida para continuar a oferecer conteúdos de 

qualidade podendo até num dos casos transformar-se futuramente na atividade principal em 

um dos casos. 

“dou as minhas técnicas, porque eu ... estou a desenvolver téncicas novas e vou sempre com 

técnicas novas de cada, para que nós, eu não dou técnicas com pinceis, coisas completamente 

diferentes, coisas insólitas.” (Ent. O13)  
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 “Esta atividade [criativa] faz parte da atividade profissional [da empresa de animação 

turística], mas não é só aquilo que fazemos, mas se calhar até podia ser se nos focássemos nisso até 

podia ser, porque não é, ou seja se... tenho a perceção se as experiências forem diferenciadoras se 

houver condições, se soubermos comercializa-las até saberíamos como comercializa-las de forma 

mais eficiente provavelmente conseguíamos que fosse a principal atividade provavelmente, mas nós 

também gostamos de produzir conteúdos. (…) Eu acho que poderia ser sim a atividade principal.” 

(Ent. O6). 

Do lado da procura são poucas as menções diretas à necessidade pessoal de desenvolvimento 

de competências criativas justificando a escolha de workshops de fotografia e costura pelo 

menos em três casos. 

“Sim, uma necessidade pessoal de forma a aumentar competências em fotografia.” (Ent. 

P12) 

Necessidade pessoal de intercâmbio de experiências e conhecer pessoas no meio fotográfico. 

Mais ainda não tem sido possível.” (Ent. P6)  

“Profissionais não, no que respeita a este workshop de costura foi por uma necessidade 

pessoal novamente humm, por estar longe dos meus pais, da minha família. Vim para o Algarve, vim 

sozinha agora é que vivo com o meu namorado, mas depois começou-me a chatear um bocado não 

saber fazer grande coisa com a agulha e a linha, então comecei a tentar, mas era um desenrasque. 

Até que resolvi inscrever-me no workshop e agora já tenho mesmo uma máquina de costura e já não 

preciso de pedir e pagar para me fazerem os arranjos.” (Ent. P1) 

A necessidade do desenvolvimento de competências criativas, maioritariamente pelo lado 

da oferta, parece ir ao encontro da literatura do turismo criativo. Em uma primeira fase, as 

necessidades pessoais ajudam a canalizar os conhecimentos criativos adquiridos para uma 

aplicação profissionalizante (Cursos e workshops criativos) mas sempre como segunda 

atividade (Subponto 5.5). Funcionando como complemento à atividade criativa que 

tendencialmente não tem a haver com as áreas criativas, a necessidade de desenvolvimento 

de competências criativas surge de forma natural ao percecionarmos que os entrevistados 

detêm uma caraterística preponderante que é o da aprendizagem contínua tornada possível 

pelo empreendedorismo criativo que partilham.  
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No que respeita a dados quantitativos, procurámos igualmente percecionar a opinião da 

oferta e da procura acerca do desenvolvimento de competências. Para tal, colocamos 

proposições Likert aos criativos e aos participantes acerca desta possibilidade. As tabelas 

seguintes demonstram os resultados.  

 

Figura 10 - Médias das proposições para a dimensão “Desenvolvimento de competências” – Oferta 

 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Os resultados quantitativos corroboram os dados analisados da parte qualitativa, na medida 

em que a importância dada pelos criativos ao desenvolvimento de competências se verifica 

com médias altas em todas as proposições. A oferta de experiências criativas, através da rede 

contribui para o desenvolvimento de competências dos empreendedors e donos das empresas 

com uma média de 4,53 em 19 entrevistados.  

Também as experiências criativas desenvolvidas em conjunto com os turistas contribuem 

para o desenvolvimento dos colaboradores das empresas com uma média de 4,58. Por fim, 

apesar de registar uma média mais baixa de 4,05, é opinião dos criativos que a rede Loulé 

Criativo aposta de forma equilibrada no desenvolvimento de competências dos 

empreendedores, artesãos e artistas. A mesma tendência de resposta se verifica quando 

analisamos a procura.  
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Figura 11- Médias das proposições para a dimensão “Desenvolvimento de competências” – Procura 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Com uma média de 4,13, os 23 participantes referem que desenvolveram as suas 

competências através das experiências criativas. A oferta destas experiências permite aos 

participantes aplicar o seu capital cultural registando uma média de 4,04 e permite-lhes ainda 

explorar o seu potencial criativo com uma média ainda superior de 4,35. É também opinião 

da procura que a experiência criativa que realizaram através da rede Loulé Criativo, 

contribuiu para o desenvolvimento de competências nas áreas das experiências (Arte, 

Artesanato, Gastronomia, Património e Ritmo) com a média mais alta do conjunto das 

proposições de 4,39.  

Por outro lado, o desenvolvimento pessoal em outras áreas de forma a complementar a 

atividade profissional dos participantes recebeu uma média de apenas 3,61, o que 

corresponde ao que os participantes referem na parte qualitativa. A participação em 

experiências criativas não é desenvolvida de forma a aumentar competências para 

complementar as atividades profissionais dos participantes, opinião já largamente debatida 

anteriormente na análise qualitativa dos dados.  
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5.4.2 Empreendedorismo criativo  

  

A subcategoria empreendedorismo foi criada pela necessidade de analisar a “vontade” e 

predisposição exibidas por alguns entrevistados para o desenvolvimento de competências 

criativas e espírito combativo, no sentido de se munirem, do capital cultural e criativo 

necessário à formação do habitus e manter a sua posição no subcampo do turismo criativo. 

A subcategoria criada durante o longo processo de codificação, mostrou-se assim 

fundamental para dar conta da relação entre empreendedorismo e criatividade nas várias 

fases da oferta e consumo dos workshops criativos da rede Loulé Criativo.  

O confronto entre Criatividade e Empreendedorismo demonstrou uma correlação forte de 0, 

88 (antes), 0,85 (durante) e de 0,70 (Depois), apesar de com o passar do tempo este 

empreendimento criativo ainda que importante tenha tendência a diminuir. 

Tabela 55 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Empreendedorismo 

e Criatividade) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Enquadramos o empreendedorismo como o esforço (escolar, familiar ou autodidata) do ator 

social em apreender as regras do jogo referente a um ou vários campos que procura aceder, 

munindo-se de competências para o efeito. O empreendedorismo manifesta-se assim de 

diferentes maneiras, mas sempre com o intuito de melhorar e aprofundar competências 

criativas necessárias a produzir experiências criativas com uma tendência maior nos 

momentos antes e durante a oferta e consumo de experiências criativas. Desta forma, a 

intenção dos agentes sociais ao nível da oferta, demonstra uma criatividade que os levou a 

inventar novos conceitos de workshops fora e dentro da rede Loulé Criativo.  

 
Criatividade 

(Antes) 

Criatividade 

(Durante) 
Criatividade (Depois) 

Empreendedorismo 

Antes 
55 2 --------- 

Empreendedorismo 

Durante 
----------- 44 ---------- 

Empreendedorismo 

Depois 
------------ ----------- 11 
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 “Comecei há 4 anos, o workchoco foi criado há 4 anos por mim e depois [uma parceira da 

rede] viu e convidou-me, há três aqui no Hostel que eu faço os workshops. (…) o workchoco ao 

domicílio: foi um conceito que eu criei que veio de fazer workshops de chocolate na casa das pessoas. 

Eu como gosto muito da cozinha e tinha curiosidade de fazer coisas em chocolate, eu própria me 

inscrevi no workshop de chocolate de bombons (…) então aprender a fazer os bombons maciços, e 

adorei e depois vim de lá comecei a fazer em casa. Nesse natal será dizer que toda a minha família, 

os meus amigos receberam bombons como prenda de natal, feitos por mim. E todos começaram a 

dizer: -Aí são tão bons, dá-me a receita, ensina-me a fazer, e eu comecei a pensar, epá isto não se 

dá pela receita se não se fizer, se não se puser a mão para se perceber como é que é isto funciona 

não se consegue. (…) E comecei a ensinar e daí veio a ideia do workchoco em casa das pessoas com 

as amigas a fazer.  Pronto então uma coisa leva à outra, começaram a dizer umas às outras e tive 

de me munir do formato de fazer o workshop entre três a quatro horas, uma manhã ou uma tarde 

que desse para ensinar as pessoas a fazer e que no final das quatro horas as pessoas saíssem com o 

produto na mão e que saíssem a saber fazer os bombons. Depois comecei pelos básicos que foi os 

que eu aprendi, comecei a ter tanto sucesso que disse espera tens que aprender mais para partilhar 

mais tens de também saber mais e comecei a procurar formação. (…) procurei formação, fui fazer 

com alguns chefes chocolateiros... consegui um ou outro aqui no Algarve... e fiz em Lisboa também 

e pronto procurei saber um pouco mais, inscrevi-me em alguns workshops para aumentar o meu 

nível de aprendizagem do processo e depois as minhas amigas e conhecidas começaram a dizer, 

faziam o primeiro nível e diziam logo aí quando é que fazemos os recheados? Pronto segundo nível 

e então não há outra coisa para fazer. Então eu inventei o workshop de barritas de cereais com 

chocolate. então e no Natal? E eu inventei um workshop de decorações artísticas de chocolate. flores 

e vela e tudo em chocolate. Então fui criando vários tipos de workshops baseados todos no chocolate, 

desde um simples nível um até outros mais complicados.” (Ent. O1) 

A curiosidade aliada ao espírito criativo demonstra uma vontade de desenvolvimento 

contínuo de competências e melhoria dos próprios workshops. 

“tenho sempre participado em workshops e em cursos nomeadamente do Sem Cal, do C Arte 

ou promovidos por outros ceramistas, cursos de temas específicos ou técnicas específicas e tenho 

tido essa participação essa necessidade e essa curiosidade e também é uma forma de, de certa forma 

de ver como esses cursos funcionam, de que forma, qual é a sua prática, como é que recebem os 

alunos, como é que enfim. não só matéria que está, que faz parte dos cursos em que participei, mas 

também a forma como esses cursos eram lecionados. E ao longo dos anos tenho sempre participado 

nessas atividades de formação digamos assim.” (Ent. 10) 
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Claro que isto são coisas que nós vamos ter de ir adquirindo como o tempo e com as 

necessidades que nos vão aparecendo.” (Ent. O17) 

Em um caso a necessidade de desenvolvimento criativo e o investimento pessoal permitiu a 

aquisição de capital cultural e criativo através de formações realizadas e a convivência com 

criativos. Este foi um dado verificado nas duas formações em que o investigador participou, 

onde foi referido pelos criativos, o trabalho e os processos pelos quais tiveram de passar, 

para dominarem determinada técnica, pelo que esta menção foi proferida sem ter sido 

solicitada por qualquer participante, valorizando assim o próprio trabalho do criativo.  

Este investimento permitiu combater a posição de outsider que uma entrevistada detinha no 

subcampo do turismo criativo para passar a ser reconhecida interpares melhorando a sua 

posição. Ao mesmo tempo apostar em uma área criativa conhecida ajudou no processo.  

(…)” depois por acaso foi com a colaboração de uma entidade daqui também de Loulé 

também ligada à criatividade que é a APGICO Associação Portuguesa de criatividade e inovação, 

por acaso eles organizaram um congresso sobre a criatividade em 2008 e eu fui e senti-me uma 

outsider. Quer dizer sou de gestão, trabalho na Banca, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas claro 

fiquei deslumbrada e depois mais tarde contactei com o senhor que está à frente (…) e perguntei se 

podia ser útil à associação. E ele desafiou-me a fazer uma mascote. E eu na altura não sabia nada 

trabalhar em programas de design sabia trabalhar no Excel que é uma folha de cálculo (risos) e no 

word... não sabia nada, mas pensei que tinha de apresentar um desenho já tive a ideia tenho de 

apresentar um desenho então lá consegui desenrascar no excel para fazer um desenho de uma 

mascote. (…) a partir daí pensei, então porque não começar noutras áreas, tinha estado no 

artesanato, nessa área criativa então também a aprender a trabalhar com outros programas com o 

ilustrator, o webdesign e fotografia, nessas áreas mais atuais. Depois a dada altura senti uma certa 

frustração porque nos meus tempos livres andava a fazer nos contextos mais criativos e colaborava 

com a associação, mas sentia-me uma outsider, quer dizer tudo o que eu faço até pode ter algum 

valor, mas eu não sou designer, não sou isto não sou aquilo. Então comecei a ter vontade a tentar 

profissionalizar-me em alguma área criativa e então é que eu pensei voltar ao meu background 

aquilo que eu tinha, realmente que ainda podia fazer alguma coisa porque nessa altura já tinha 

quarenta e poucos anos e pensei bom eu não vou estudar webdesign porque já não consigo apanhar 

esta malta nova que já quase nasceu com isto não é. E o que é que eu vou fazer? E lembrei-me vou 

buscar a costura. Costura que eu trazia do meu background de mais valia não é. E então fui buscar 

a costura e acabei por me lembrar de fazer este projeto.” (Ent. O9) 
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Em outro caso, a convivência próxima com criativos e não diretamente a família ou a escola, 

levou ao desenvolvimento de uma paixão pelas artes que atuou como facilitador de uma 

disposição criativa e ajustamento do habitus ao campo das artes.  

“na altura juntei-me com um artesão que tinha necessidade que eu o acompanhasse e 

apoiasse nas feiras de artesanato, porque ele começou a fazer feiras de artesanato na altura. Eu 

comecei a participar, comecei a ter mais contacto com os artesãos, conhecer melhor o artesanato. 

Conhecer o artesanato eu na realidade não conhecia a realidade, eu não conhecia o artesanato, 

estava completamente, como se costuma dizer a leste do paraíso. Depois fui conversando com eles, 

fui vendo as dificuldades deles (…) foi isso, eu não tinha nada... eu era uma pessoa sem qualquer 

conhecimento, posso dizer, sobre o artesanato. (…) digamos que a minha grande curiosidade e força 

de vontade em querer aprender levou-me a que eu, não me pergunte como, que eu própria não 

percebo, porque eu tive poucas aulas com ele, mas também ia à roda não foi preciso, porque é um 

excelente artesão, é um oleiro de primeira ele tem muitos conhecimentos, foi com ele que aprendi 

toda a história disto tudo. (…)  eu sei o prazer de trabalhar na roda, eu fui tentando e não sei como 

eu consegui e trabalho com as crianças e consigo passar para as crianças tudo aquilo que eu sei. 

Eu não sei explicar, mas eu consigo centrar o papel, consigo fazer subir a pela..., mas foi uma coisa 

que parece que estava em mim que de repente saiu. É só isso. (…) eu parece que pronto não sei isto 

estava-me ... não me pergunte, não tive mais aulas, o que estava em mim saiu.” (Ent. O16) 

Perante a adversidade, a necessidade do desenvolvimento de competências criativas pode 

revelar-se determinante revelando um espírito empreendedor de forma a partilhar 

conhecimentos (subponto 5.4.9.). 

“posso considerar que a partir da altura que uma professora me disse que eu não sabia 

pintar passei a ser criativa, (risos) tinha que inventar para saber pintar por isso acho que ... estou 

sempre a querer inventar, estou sempre a tentar aprender mais qualquer coisa a querer desenvolver 

a querer ensinar aquilo que sei, portanto sou capaz de aprender a fazer uma coisa para ensinar 

alguém que não sabe ou que não consiga encontrar quem lhe ensine da forma como ela possa 

aprender.” (Ent. O5) 

Menções feitas pelo lado da oferta e da procura demonstram um habitus com predisposição 

para aprender e aumentar conhecimento para futura aplicação (Subponto 5.7). 

“desde que tenho esta atividade, observo também de uma forma de como é que esta forma 

possa ser útil, ou como posso utilizar isto para trazer para o workshop. Isto será útil para o workshop 
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ou qualquer coisa que normalmente que me passaria ao lado, ou isto seria interessante lá para o 

workshop para transmitir. Isto seria interessante para enriquecer um pouco este aspeto-“ (Ent. O10) 

 

“claro uma pessoa quando entra nas coisas quer sempre aprender mais.” (Ent.O6) 

 

“É sempre bom conhecer novas técnicas para ver como se fazem as coisas, para ver como 

poderei usar para o futuro.” (Ent. O18) 

 

“falando com essas pessoas, e o facto delas... uma das coisas que eu reparei muitas das 

pessoas que vieram fazer estas experiências têm na sua terra, no seu espaço têm plantados as tais 

arvores a figueira, a amendoeira e elas querem aprender como cá como se faz, e depois de virem 

cá, provam e depois querem aprender como é que se faz, especialmente os queijinhos de figo, 

especialmente depois de ter surgido a esta experiência na rede, elas vêm cá mesmo de propósito 

para isso.” (Ent. O5) 

“Estou sempre interessada em aprender (Ent. P11)  

“Entretanto já tirei vários cursos de costura de criativa (Ent. P2). 

(…) “porque gosto de aprender”(Ent. P21) 

A natureza interessada do empreendedorismo criativo pode capacitar o agente social para 

uma fruição reflexiva da arte como vemos nestes dois exemplos de ambos os lados da oferta 

e da procura.  

(…) “apercebi-me que é importante para as pessoas, que desencadeava sensações seja qual 

for a origem, qual for a cultura da pessoa, abriu portas para elas olharem para si próprias e para a 

arte de outra forma.” (Ent. O13) 

“Quando se participa numa experiência aprendemos sempre mais, há a transformação do 

eu e isso é criatividade.” (Ent. P20) 

A conotação da palavra empreendedorismo com a de capital económico, muito importante 

para Bourdieu e os seus seguidores, parece não ter influência na prossecução de experiências 

de turismo criativo. Apesar de se identificar uma pré-disposição para o desenvolvimento de 

competências criativas e o desenvolvimento deste tipo de experiências, estas não constituem 

uma fonte de rendimento principal para os entrevistados. As pequenas menções ao longo dos 
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três momentos da oferta e consumo deste tipo de experiências (antes 5 menções, durante 2 

menções e depois 8 menções) e com correlações moderadas (0,55), permite percecionar que 

a oferta deste tipo de experiências não desempenha um papel principal enquanto fonte de 

rendimento principal dos criativos.  

“O desenvolvimento destas atividades foi feito de forma paralela. Nem dá positivo nem 

negativo, foi um projeto paralelo ao alojamento.” (Ent. O12) 

[Ganhar dinheiro] “Pois o objetivo não é esse. O meu objetivo atualmente é conseguir vender 

as esculturas, esse é o meu objetivo. Faço tudo para isso. Faço feiras lá fora tenho ido a galerias lá 

fora, atualmente estou focada nisso. Isto é uma coisa ao lado. Se houver pessoas interessadas em 

aprender eu ensino, aguardo sempre esteja com tempo livre, mas não é um objetivo principal. (…)  

Não (risos) se não morria à fome. É mais um complemento”. (Ent. O3) 

“Gosto muito de fazer as coisas, mas eu costumo dizer que se eu ganhasse por aquilo que já 

trabalhei acho que já não precisava de trabalhar mais com aquilo que trabalhei, a partir de agora. 

(risos). Mas é verdade, eu faço isto por prazer. Mantenho o mesmo prazer desde o início, não o 

prazer que eu tenho é pelo prazer do fazer.” (Ent. O5)  

Reconfirmando esta ideia, a incorporação de um dos parceiros na rede facilitou a 

sustentabilidade dos seus workshops, resultando em uma atividade de complemento.  

“O lado económico é claro que tem a sua importância porque o workshop tem que se pagar 

a si próprio não é. (…) Portanto em relação da remuneração vem do pagamento das pessoas que 

fazem os workshops. (…) portanto o valor tem de ser um valor que pague o workshop, não tenha 

prejuízo com um lucro reduzido. A longo da vida tenho outras formas de sustentabilidade, portanto 

não necessito deste workshop para sustentar.” (Ent. 10) 

Em jeito de síntese, podemos afirmar que o caráter generativo do turismo criativo, leva a que 

a necessidade do desenvolvimento de competências criativas encontre no 

empreendedorismo criativo, uma disposição quase que natural para o melhoramento 

contínuo dos agentes sociais. Menção testemunhada durante a realização dos workshops por 

parte do investigador. Os habitus criativos revelam assim uma predisposição para a 

aprendizagem ao longo da vida que no que toca à produção e consumo de experiências de 

turismo criativo é mais visível nas fases anteriores e durante a realização dos workshops, 
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partilhando com maior ênfase para a oferta uma necessidade e vontade em aprender e 

melhorar as competências criativas.  

5.4.3 Gatekeepers 

 

A subcategoria gatekeepers procura dar conta dos relatos dos entrevistados pelo lado da 

oferta em relação aos intermediadores culturais (Arriagada, 2014; Carvalho et al., 2018) que 

de várias formas introduzem, facilitam e complementam o desenvolvimento de 

competências  culturais e criativos. Poderemos dizer que em alguns casos foi alguém na 

família ou amigo, que ajudou a introduzir o habitus criativo aos temas e técnicas criativas. 

Ver em detalhe a subseção 5.2.1.1 sobre a influência da família.  

“Houve uma formação por via de pessoas que me são próximas, a minha mãe é uma 

excelente doceira, e de repente passou-me e tinha uma prima que era especialista em doçaria me 

ensinaram um conjunto de técnicas que me têm sido úteis neste tipo de aplicação” (Ent. O15) 

(…) “em 2011, portanto na altura juntei-me com um artesão que tinha necessidade que eu 

o acompanhasse e apoiasse nas feiras de artesanato, porque ele começou a fazer feiras de artesanato 

na altura. Eu comecei a participar comecei a ter mais contacto com os artesãos, conhecer melhor o 

artesanato. (…) o meu companheiro na altura era oleiro, eu comecei a ter o gosto pela pintura na 

cerâmica e comecei a pintar cerâmica.” (Ent. O16) 

“E tenho um amigo meu que foi cameraman em Hollywood e ele vivia aqui no Algarve e foi 

também cameraman e tirou fotos nas guerras e como estava habituado... olha foi cameraman dos 

marretas (risos) durante anos nos anos 90. Uma vez fui-lhe perguntar, fui lhe mostrar o portfólio e 

como éramos amigos ele disse-me estava a ver as paisagens e depois viu os retratos e disse.... Epá 

fotografias, isto não está mau. Mas tu tens jeito para pessoas. Esquece isto, faz isto!” (Ent. O4) 

A distinção e reputação de gatekeeprs criativos pode funcionar como referência numa fase 

primária de introdução ou desenvolvimento do gosto por temas criativos. 

“Podemos identificar essa ligação como a moda por acaso não me lembro muito como é que 

eu quis ser estilista, por acaso acho que só havia a Fátima Lopes em Portugal, mas pronto já deveria 

ter alguma referência, não tanto pela moda, mas nunca fui muito de ser fashionista, mas sim pela 

criatividade, mas estilista é a profissão correta é modista.” (Ent. O9) 
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“Se for uma coisa para técnicos, uma coisa técnica epá vais daqui aprender com o Sebastião 

Salgado, sei lá é uma coisa técnica pagas para ir como é que um dos melhores ou mais consagrados 

fotógrafos do mundo vai fazer dois dias. Vais pagar bem caro e tens que espremer bem ali tens de 

ser espero para captares o mais possível.” (Ent. O4) 

Estas referências podem mais tarde levar a recorrer a pessoas reconhecidas como detentoras 

de capital cultural e criativo em um determinado campo criativo de forma a complementar 

conhecimentos criativos detidos pelo habitus criativo.   

“procurei formação, fui fazer com alguns chefes chocolateiros...fiz workshops ligados aos 

chocolate especificamente. Em Lisboa e no Algarve, num fim de semana com um consultor que 

trabalha... na Venezuela que é um dos mestres chocolateiros em Portugal, ele é da Madeira e vai 

quase todos os anos ao Salão do chocolate em Paris. é mesmo um construtor das esculturas em 

chocolate”. (Ent. O1)  

“tenho sempre participado em workshops e em cursos nomeadamente do Sem Cal, do C Arte 

ou promovidos por outros ceramistas cursos de temas específicos ou técnicas específicas e tenho 

tido essa participação essa necessidade e essa curiosidade “. (Ent. O10) 

“Fiz formação especificamente para o mobiliário em cartão. Foi em França, foram duas 

semanas com uma artesã que já trabalhava o cartão há muitos anos”. (Ent. O3)   

De acordo com uma criativa, depois de ter ganho alguma notoriedade pela sua contribuição 

na rede, outros contactos surgiram de forma a promover ainda mais o seu trabalho criativo.  

“eu depois comecei a ter outra vertente de trabalho, passei para as esculturas com encontros 

e mais encontros uma artista que tinha uma galeria, que queria colocar lá umas peças minhas, mas 

que candeeiros e espelhos não dava numa galeria então lá tive de procurar, mas com a mesma 

técnica que eu estava a usar nos candeeiros comecei a fazer esculturas e depois com as esculturas 

passei a ter bastante interesse por parte das galerias de arte comecei a expor aqui e acolá” (Ent. 

O3). 

 

5.4.4 Workshops criativos 

 

A subcategoria workshops criativos representa uma tipologia de experiências de turismo 

criativo (Richards & Wilson, 2006) mais ativas onde, o output poderá passar pelo 
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participante juntar um souvenir feito por si ao desenvolvimento de competências criativas 

adquiridas. Um workshop de turismo criativo pode passar por uma oficina de curta duração 

que permite o desenvolvimento de competências criativas baseadas nas caraterísticas do 

destino onde são desenvolvidas.  

 

Assim, o interesse do investigador passou por percecionar as referências e menções dos 

entrevistados pelo lado da oferta e da procura nos momentos antes, durante e depois da oferta 

do consumo deste tipo de experiências, de forma a avaliar o desenvolvimento efetivo de 

competências criativas por parte dos intervenientes nos workshops existentes na rede Loulé 

Criativo, o grau de liberdade criativa existente nos vários workshops, a cocriação de 

conhecimentos e seus resultados e a partilha efetiva de conhecimentos.  

 

Segundo o quadro analítico de Bourdieu e dos seus seguidores, quando aplicado ao 

subcampo do turismo criativo, este permite identificar os workshops como ocasiões onde a 

aquisição de capital cultural e criativo baseado na cultura do destino turístico onde as 

experiências são desenvolvidas, é possibilitado facilitando a fruição turística do participante 

dotando-o de capital para o efeito. Neste sentido o cruzamento entre as categorias habitus e 

capital e as subcategorias mencionadas anteriormente procurou analisar a efetividade das 

experiências de turismo criativo da rede Loulé Criativo.  

 

A correlação entre workshops criativos e a criatividade é de 0,94 (Momento durante) 

resultando em uma correlação muito forte. Esta correlação é de para 0,75 num momento 

depois (Correlação forte) como se pode ver igualmente pelo número total de referências.  

 

Tabela 56 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops e 

criatividade) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Durante e Depois 
Criatividade 

(Durante) 
Criatividade (Depois) 

Workshops Durante 197 ---------- 

Workshops Depois ----------- 19 
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Os workshops de turismo criativo constituem formas não sancionadas de aquisição de capital 

cultural e criativo, ajudando a moldar o habitus criativo em relação às artes funcionando para 

dar bases aos participantes.  

 

 (…) “eu acho que cada vez mais estou apaixonada por esta forma (risos) de interação, de 

fazer esta transmissão da arte culinária que é o que eu gosto através do turismo criativo. Acho que 

é uma forma diferente de ensinar, não uma formação usual, normal, na escola todos os dias...” (Ent. 

O5) 

 “o workshop é mesmo bases para continuar e aplicar mesmo.” (Ent. O3) 

 

Estas experiências mostram-se assim como o palco ideal para o desenvolvimento de 

competências criativas práticas por parte dos intervenientes da oferta e da procura 

explorando a sua criatividade. O desenvolvimento efetivo de competências criativas por 

parte dos participantes é uma realidade na opinião de alguns entrevistados por parte da oferta 

e da procura. 

 

 “Nos meus workshops as pessoas saem a saber fazer! (…) “ficam entre aspas habilitadas a 

fazer o que (…) quiserem. Eu costumo dizer que depois o céu é o limite. E, portanto, é assim tento 

dar às pessoas uma verdadeira experiência daquilo que é a formação que nós estamos a fazer”. 

(Ent. O1) 

 

 “as pessoas vão lá com gosto, estão desejosos de aprender”. (Ent. O3) 

  

 “Mas a pessoa que queira realmente compreender sim aprende a fazer uma peça fora da 

roda de oleiro, pode ir para casa, pode perfeitamente fazê-la e cozê-la. (…) digo assim com as 

técnicas todas que expliquei, vais tu agora utilizar a que tu queres e criar a tua peça, e quando 

vamos para a roda já noto neles (alguns) a facilidade de agora faço assim e assado”. (Ent. O16) 

 

 “o que eu dou é a técnica de feltragem ficam mesmo a conhecer, não são pessoas que já 

sabem e que querem passar assim um tempo, querem mesmo aprender e também não querem só sol 

e praia e querem mesmo ter uma atividade que estimule a sua criatividade também”. (Ent. O2) 
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 “workshops criativos dão-me uma oportunidade para aprender novas competências ou 

melhorá-las”. (Ent. P13) 

 

 “a pessoa sente-se capaz de qualquer coisa, ou então no workshop de cerâmica temos de 

seguir passos e ela dá-nos uns protótipos do que vai sair, humm e pronto aquilo até é engraçado 

porque as pessoas vão perceber que têm mais jeito para a pintura do que outras”. (Ent. O22) 

 

 “Ao comprovar eles próprios [os participantes] e observar os diferentes trabalhos dos 

colegas, nós aprendemos”. (Ent. P15) 

 

E como refere um entrevistado acerca da vontade em aprender dos seus participantes. 

 

 (…) “as pessoas dizem-nos: -Vim aqui para aprender de facto para ver se consigo aplicar 

ou não estas técnicas às minhas criações artísticas.” (Ent. O7)  

 

Apesar de esta tendência, duas entrevistadas referem que nem sempre as pessoas que 

participam nos workshops, têm o intuito de aprender a fazer alguma coisa prática, mas antes 

uma participação mais “passiva” ou contemplativa. 

 

 “Nem sempre procuram para aprender a fazer. É uma terapia, é como uma terapia.” (Ent. 

O16)   

 

 (…)” há pessoas que só se querem divertir, isto foi giro (…) mas não em alguns casos há 

um entusiasmo maior noutros é mesmo lúdico.” (Ent. O6)   

Os workshops constituem o exemplo por excelência onde as várias artes convergem e onde 

o habitus criativo está mais exposto a diferentes tipos de capital, o que pode facilitar a sua 

aquisição e aplicação.  

 

 “aqui também na rede Loulé criativo (…)  nós aqui fazemos uma abordagem diferente à 

gastronomia, digamos que é o pretexto para abordar os locais de outra forma. Tanto que fazemos 

experiência criativas ligadas ao design e não só outras técnicas ligadas ... à arte visual e à 

fotografia. Portanto, gastronomia é apenas o pretexto, temos de abordar uma cidade ou um local de 

alguma forma, abordamo-lo a partir daquele tema, vamos colocando alguns elementos 
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gastronómicos também associados às experiências, mas não é uma oferta de gastronomia por assim 

dizer. (…) A imagem também está presente porque sobretudo nas experiências que fazemos aqui em 

Loulé, vamos sempre buscar referências visuais à rua, seja arquitetura, fachada etc.” (Ent. O6) 

 

 “As experiências têm sempre atividades que articulam a dimensão mais prática, de execução 

e alguma dimensão mais teórica, compreensão, divertimento, contextualização cultural, científica.” 

(Ent. O15) 

 

Os workshops são igualmente experiências criativas de caráter prático indo ao encontro da 

tipologia de atividades práticas de Richards, (2011). 

 

 “A experiência é uma forma de meter as mãos na massa.” (Ent. O11) 

  

 (…) “iniciativas como se costuma dizer onde as pessoas pudessem meter a mão na massa, 

no caso aqui seria meter a mão no chocolate.” (Ent. O1) 

 

Segundo os entrevistados, o que os participantes retiram do workshop pode ser material, em 

que é o participante que elabora o seu souvenir, ou imaterial enquanto uma experiência 

diferenciadora que ajuda a complementar a oferta tradicional do destino.  

 

 “se a experiência for fazer uma pintura a fresco no final têm a pintura a fresco têm um 

resultado.” (Ent. O6) 

 

 (…) “levam... podem levar a experiência aliás normalmente levam a experiência que fazem, 

nós fazemos vários trabalhos não fazemos só um trabalho, fazemos vários e podem levar esse 

trabalho. E depois as pessoas levam e podem emoldurar e pôr nas suas casas. Isso já é uma obra de 

arte em si.” (Ent. O13) 

 

 (…) “querem passar assim um tempo, querem mesmo aprender e também não querem só sol 

e praia e querem mesmo ter uma atividade que estimule a sua criatividade também. O que aprendem 

não é só o que eu estou a dar, mas também é passar uma manhã toda numa aldeia tranquilo, também 

aprendem aquele silêncio, uma filosofia (…) para mim também esse objetivo de transmitir a essas 

pessoas que vêm ter o workshop comigo, não acaba por ter apenas o workshop, depois vamos dar 
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uma volta na aldeia também para eles verem como é a realidade. É mais para tirar as pessoas do 

interior. porque o workshop eu tenho dado fora do meu ateliê”, (Ent. O2) 

 

Existem criativos que oferecem também workshops externos à rede o que ajuda ao 

desenvolvimento de competências criativas e estabelecimento de parcerias.  

 

 “Por exemplo agora estou a desenvolver todas as quintas feiras, um workshop com crianças 

num ATL.” (Ent. O16)  

 

 “mas temos outro projeto que está na rede CREATOUR que tem se chama tempero, que tem 

a haver com as tradições alimentares dos lugares e a cultura visual e esse projeto pessoal foi 

desenvolvido com uma parceria de uma designer. Por acaso esse projeto eu é que ainda não tive 

tempo de organizar atividades porque isso também podemos colocar aqui na rede Loulé Criativo. 

Esse projeto depende, até de uma atividade que fizemos na terça feira passada, esse projeto depende 

de um parceiro, neste caso depende mesmo da minha colega da designer.” (Ent. O6) 

 

5.4.4.1 Participação em workshops criativos por parte da procura 

Fator determinante na escolha dos respondentes do lado da procura, procurámos saber em 

quantos workshops da rede Loulé Criativo participou a procura, enquanto participantes 

efetivos dos workshops constituindo o estudo de caso da presente tese, mas igualmente para 

ter a perceção da quantidade de experiências por eles consumida. A tabela seguinte resume 

este registo.  

 

Tabela 57 - Número de workshops em que a procura participou 

Em quantas experiências criativas do Loulé Criativo participou? 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 1 experiência criativa 10 43,5 43,5 43,5 

2 experiências criativas 6 26,1 26,1 69,6 

3 experiências criativas 2 8,7 8,7 78,3 

Mais de 3 experiências 

criativas 

5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

382 

 

Dez respondentes participaram em pelo menos 10 experiências prefazendo 43,5%, 6 

respondentes participaram em 6 workshops (26,1%), apenas dois participantes consumiram 

3 experiências (8,7%) e 5 respondentes participaram em mais de 3 correspondendo a 21,7% 

do total da amostra. De forma a percecionar ainda a tendência de resposta quando 

confrontamos o número de experiências criativas consumidas e a perceção acerca da 

influência do preço no seu consumo, desenvolvemos a seguinte tabela cruzada. 

 

Tabela 58 - Tabela cruzada entre nº de experiências realizas e a proposição “O preço não tem 

qualquer influência no meu consumo deste tipo de experiências” 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Conseguimos assim perceber que a maior parte dos respondentes Discorda ou Não concorda 

nem discorda, de que o preço não tenha influência no consumo deste tipo de experiências, 

sendo que o contrário é verdade apenas para quatro respondentes. De destacar ainda que 

quem discorda de que o preço não tenha qualquer influência realizou na sua maioria 1 (43%) 

ou 2 experiências 26% sendo que apenas um dos cinco respondentes que realizaram mais de 

3 experências (22%) concorda inteiramente que o preço não influencia este tipo de consumo. 

 

O preço não tem qualquer influência no meu consumo deste tipo 

de exp. 

Total 

 

Discordo 

Inteiramente Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Concordo 

inteiramente 

Porce

ntage

m 

Em quantas 

experiência

s criativas 

do Loulé 

Criativo 

participou? 

1 experiência 

criativa 

2 3 2 3 0 10 43% 

2 

experiências 

criativas 

0 4 2 0 0 6 26% 

3 

experiências 

criativas 

0 0 2 0 0 2 9% 

Mais de 3 

experiências 

criativas 

0 2 2 0 1 5 22% 

Total 
2 9 8 3 1 23 100% 
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Da análise descritiva realizada é assim possível identificar uma tendência no sentido de que 

os respondentes que realizaram um número reduzido de experências consumidas (69%) terão 

a perceção de que o preço influencia o consumo deste tipo de experiência.  

  

De forma a relacionar o facto de os workshops criativos terem de ser pagos realizámos 

igualmente uma tabela cruzada entre o número de workshops criativos consumidos como se 

pode ver mais abaixo.  

 

Tabela 59 - Tabela cruzada entre nº de experiências realizas e a proposição “O facto de ter de pagar 

inibe-me de consumir outras experiências criativas” 

Fonte: Elaboração própria, ouput SPSS 

 

Com 69% dos respondentes a realizarem apenas 1 ou 2 experiências, conseguimos 

percecionar que pelo menos 7 participantes concordam com o facto de que por ter de pagar 

para participar neste tipo de experiências os inibe de consumirem outras experiências de 

turismo criativo. Esta tendência corresponde à importância que o preço desempenha no 

consumo deste tipo de experiências como vimos na tabela cruzada anterior.  

 

 

O facto de ter de pagar inibe-me de consumir 

outras exp. criativas 

 

Total 

 

Discordo 

Inteiramen

te 

Discor

do 

Não concordo 

nem discordo Concordo 

Concordo 

Inteiramente 

Porcent

agem 

Em 

quantas 

experiên

cias 

criativas 

do Loulé 

Criativo 

participo

u? 

1 experiência 

criativa 

1 2 2 5 0 10 43% 

2 

experiências 

criativas 

1 2 1 2 0 6 26% 

3 

experiências 

criativas 

0 1 1 0 0 2 9% 

Mais de 3 

experiências 

criativas 

0 1 4 0 0 5 22% 

Total 
2 6 8 7 0 23 100% 
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Num total de 23 participantes nos workshops da rede apenas 7 nunca tinham participado em 

nenhuma experiência. Acerca da participação em outras experiências em outros locais, os 

participantes referiram locais em Portugal e outras zonas do globo que correspondem à 

grande aposta que este tipo de turismo tem tido ao longo dos últimos anos. Esta tendência 

comprova o que encontramos na literatura do turismo criativo (ex: Marques & Richards, 

2014; Richards & Marques, 2012). 

 

“Castro Marim, Faro, Monchique, Lisboa.” (Ent. P20) 

 

 “Lisboa” (Ent. P4) 

 

“Sim, em Lisboa fiz um workshop de construção de bonecos em espuma no museu da 

marioneta. Quando pertencia ao Canto Firme [Associação Cultural em Tomar] fiz algumas 

workshops de teatro e animação de rua, expressão corporal no canto firme na oficina de teatro em 

Tomar.” (Ent. P18) 

 

“Sim, Monção.” (Ent. P19) 

 

 “Sim já tive outras experiências em dança, teatro, fotografia, cocktails. Sempre no Porto.” 

(Ent. P7)  

 

 “Antes de Loulé vivi em Espanha, Viena e Bélgica e fiz muitas experiências como esta.” 

(Ent. P15) 

 

 “Sim na Tailândia e no Bali.” (Ent. P9)  

  

 “Sim na Holanda.” (Ent. P21) 

 

 “Muitas no Reino Unido, outra em Estoi pintura de azulejo” (Ent. P10) 

 

 “Na Guatemala, em Tóquio, no Vietnam, na Turquia e muitos na área de Montreal. Em 

relação a outras experiências criativas, tenho-as sempre procurado em cada viagem nomeadamente 

na Europa e na Ásia.” (Ent. P11)  
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 “Sim. Escultura em pedra em Londres, Reino Unido.” (Ent. P12)  

 

“Sim, na Turquia, Japão, Quebec (Canada) e Vietnam.” (Ent. P13) 

 

 “França, Dinamarca e Noruega.” (Ent. 14) 

 

 “Sim em Itália.” (Ent. P16). 

 

A participação em workshops criativos serve de introdução a muitas áreas criativas 

acontecendo por vezes que os participantes nunca tinham tomado contacto prática com essas 

áreas e em outras seria benéfico que existissem níveis superiores de aprendizagem.  

 

 “Estas de Loulé são muito específicas, é muito variado achei fascinante. A experiência de 

costura criativa foi a primeira experiência que tive, depois voltei a ter…nem sabia coser à máquina, 

quando cheguei de lá. Eu acho que foi depois é que tive uma aula de costura. Eu fui lá sem saber 

fazer absolutamente nada. Nunca tinha pegado numa máquina de costura.” (Ent. P2) 

 “Permite uma introdução às experiências criativas, além de que devia de ser 

complementado com níveis superiores para continuar o contacto entre intervenientes.” (Ent. P6). 

 

5.4.5 Incentivo criativo 

 

Uma das referências que surgiu durante as entrevistas, foi a necessidade de incentivo criativo 

por parte dos entrevistados em relação aos seus participantes, visto que alguns denotavam 

lacunas em relação às competências criativas necessárias à participação nos workshops e à 

prossecução dos objetivos do workshop.  

 

De acordo com Bourdieu (2010):  

 

“o que respeita aos agentes [sociais], a dualidade nos pontos de vista reside no facto 

de estes poderem ser caraterizados particularmente em termos dos seus interesse 

como pertencendo ao campo de poder (exemplo como dominantes) ou ocupando uma 

posição naquele campo como dominados- dominantes por exemplo”. (p.35)  
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O incentivo criativo proporcionado pelos criativos aos participantes, determinada não apenas 

a diferenciação entre mestre e participante, mas igualmente determina a posição dominante 

dos criativos em relação aos participantes dos workshops no subcampo do turismo criativo. 

 

Analisar o incentivo criativo para além de Bourdieu, significa percecionar o incentivo 

criativo como uma espécie de capital social que funciona como reforço, visto que é do 

interesse dos criativos que os seus “alunos” aprendam apesar de como já vimos, nem todos 

os participantes terem interesse imediato em aprender alguma técnica, mas simplesmente 

procuram divertir-se ao realizar os workshops. A observação participante permitiu ao 

investigador verificar esta necessidade por mais do que uma vez quando os criativos 

incentivaram várias vezes alguns participantes que afirmavam não ter “jeito” para o que 

estavam a fazer ou a aprender. Sempre procurando superar desafios, os criativos procuravam 

exemplificar e demonstrar outras formas ou outras técnicas que permitissem ao participante 

atingir o seu objetivo, enquanto preparava materiais para o próximo processo. 

 

Na consulta efetuada de correlação entre workshops e inventivo criativo, verificou-se que 

existe uma correlação forte de 0,80 com um total de 31 referências durante a produção e 

consumo dos workshops.  

 

Tabela 60 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops e 

incentivo criativo) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nas menções referidas denota-se que o objetivo do incentivo é aumentar o sucesso do 

workshop e a satisfação dos participantes perante as lacunas que evidenciam.  

 

 (…) “vêm pessoas que nunca coseram à máquina e fazem ali um pequeno treino e já dá para 

fazer a bolsinha, mas vê-se às vezes o desespero inicial das pessoas que não vão conseguir, mas que 

depois conseguem e ficam satisfeitas. Lembro-me da última vez estava aqui uma pessoa: -Ai eu não 

tenho nenhum jeito para isto já a minha mãe dizia, não tenho nenhum jeito para isto, isto vai ficar…, 

Durante Incentivo Criativo  

Workshops  31 
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e ficou um pouco atrasada. Mas no final o trabalho dela foi tão válido ou mais do que dos outros. 

Eu disse, -Mas não necessita de ficar preocupada pois ficou com uma bolsa muito gira.” (Ent. O9) 

 

 (…) “entretanto há outras pessoas que eu tenho de estar sempre a ajudar para ver se 

conseguimos não sair muito do horário porque são muito lentos... tenho que me adaptar ao ritmo de 

cada um. Por isso é que eu gosto de trabalhar com uma ou duas pessoas, porque havendo mais já 

se torna muito complicado num móvel, pronto acompanhar o ritmo de cada um (…) Eu incentivo 

sempre e peço para me mandarem as fotografias depois porque há quem continue e me mande as 

fotos. Por acaso ainda agora recebi de uma senhora alemã e ela mandou-me e eu pronto fiquei toda 

contente porque ...é que a maior parte das vezes as pessoas gostam, mas depois, não têm tempo 

porque a vida retomou não sei o quê, e às vezes não têm tempo para ir fazendo outra coisa. Por isso 

quando enviam as fotos fico toda contente porque é a prova que, pronto serviu para alguma coisa” 

(Ent. O3) 

 

 “muitas vezes as pessoas têm um interesse sem nunca terem tido um contacto, um primeiro 

contacto sequer com a matéria prima” (Ent. O10) 

 

O incentivo criativo procura prevenir que a frustração dos participantes se torne um entrave 

ao desenvolvimento criativo como neste caso apontado por uma entrevistada do lado da 

procura. 

 “Toda a agente felicíssima da vida até que chegamos à pintura. Chegamos à pintura e a 

filha escolheu uma coruja grande e começou a olhar para a coruja e já não sabia por que ponta 

havia de começar. Frustrou-se, fechou-se dentro da concha, e chorou, chorou, chorou e não fez mais 

nada.” (Ent. P22) 

 

Desta forma, o incentivo criativo torna-se parte natural do processo de desenvolvimento de 

competências criativas sendo do comum interesse de ambos os lados da oferta e da procura, 

no entanto este facto não mascara a relação dominante que existe entre criativo e participante 

como já se referiu.  
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5.4.6 Liberdade criativa 

 

Como abordado anteriormente (subponto 2.5.1), os autores enquadram os workshops 

criativos entre os vários tipos de “experiências criativas” (Richards, 2011) no contexto da 

economia da experiência (Pine & Gilmore, 1998) e o contributo que a cocriação (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004) acrescenta às experiências memoráveis (ex: Seyfi, Hall, & 

Rasoolimanesh, 2019; Sterchele, 2020). Com a evolução do conceito de turismo criativo 

(Carvalho et al., 2019; Duxbury & Richards, 2019a; Richards, 2011, 2016, 2020b; Richards 

& Raymond, 2000) o seu escopo tem sido ampliado consideravelmente incluindo uma 

miríade de diferentes actividades cuja caraterística criativa real, é questionável (de Bruin & 

Jelinčić, 2016; Jelinčić & Senkic, 2019).  

 

De acordo com Glăveanu & Beghetto, (2020): 

 

“As experiências criativas são marcadas por múltiplas caraterísticas – abertura, não- 

linearidade, perspectivismo, orientação futura – mas intencionalidade e consciência 

não são necessariamente parte delas. A ação criativa é amplamente intencional  (…) 

nós estamos necessariamente conscientes da nossa experiência – caso contrário não 

a chamaríamos de experiência para começar – mas isso não significa que estejamos 

sempre conscientes das experiências criativas como “criativas”.  (pp3-4) 

 

O conceito de PET (Participatory Experience Tourism) (de Bruin & Jelinčić, 2016) 

mencionado no subponto (2.5.2) aplicado ao conceito de turismo criativo, nasce da 

necessidade de conferir experiências verdadeiramente criativas aos turistas, que procuram 

desenvolver competências adicionando a criação de valor para o próprio cliente.  

 

Os mesmos autores, referem vários exemplos de atividades criativas mais ou menos criativas 

e comparam a “criatividade” presente entre dois tipos diferentes de atividades criativas: a) 

turistas aprenderem a esculpir objetos de osso, típico da cultura Maori durante a participação 

em um workshop na Nova Zelândia (Raymond, 2009) e um workshop da “apanha da 

azeitona”.  Se o primeiro envolve o desenvolvimento da expressão criativa dos turistas, 

utilizando algum talento ou competência artística, permitindo uma categorização inequívoca 
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de estas atividades como criativas, o mesmo não acontece com a segunda atividade, mais 

repetivida não se enquadrando nesta categoria criativa segundo de Bruin & Jelinčić, (2016). 

No caso dos workshops realizados pelo investigador, a componente criativa foi maior na 

pintura de azulejo do que no workshop de gastronomia pois neste último procurou-se seguir 

a receita sem no entanto referir possíveis alternativas à confeção da Galinha cerejada à Loulé, 

Torta de Alfarroba e Tiborna de Salada Montanheira, cujas receitas foram facultadas no final 

do workshop gastronómico pela criativa. No caso do workshop de pintura de azulejo, foi 

permitido aos participantes escolher vários motivos florais que se podem encontrar em 

azulejos da região, fazendo assim com que cada participante obtivesse um resultado final 

diferente. 

 

De acordo com de Bruin & Jelinčić, (2016): 

 

 “Enquanto que estas atividades oferecem aos turistas uma compreensão sobre o 

estilo de vida das comunidades locais assim como conhecimento e educação, nem se 

baseiam na inclinação artística do turista, nem envolvem a solução criativa de 

problemas que explora novas ideias” (…) em contraste com a aquisição de 

competências criativas de turistas que participam de workshops de escultura em 

ossos na Nova Zelândia, os turistas que participam em programas da “apanha de 

azeitonas” adquirem habilidades relacionadas com indústria”. ( p. 71)  

 

Se o reconhecimento por parte dos autores de que existem atividades mais ou menos 

criativas, isso também à presença de liberdade criativa durante a participação co-criada do 

turista nos workshops. No contexto da participação em experiências criativas “manter a 

mente aberta em relação a novas visões e perspetivas, mesmo nem sempre concordando com 

elas, enriquece a experiência e alimenta um alto nível de adaptabilidade e flexibilidade” 

(Glăveanu & Beghetto, 2020, p. 3). Ora a possibilidade de existir esta adaptabilidade e 

flexibilidade poderá ser incluir a liberdade necessária ao desenvolvimento criativo do turista 

durante a participação em workshops criativos.   
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Surgiu assim a necessidade de analisar esta questão que partiu tanto da revisão de literatura 

(de Bruin & Jelinčić, 2016; Glăveanu & Beghetto, 2020; Jelinčić & Senkic, 2019; G. 

Richards, 2011) como das menções dos entrevistados em relação a esta realidade. Sendo que 

alguns autores apontam para a completa ausência ou a presença de vários níveis de 

criatividade em workshops, procuramos percecionar se os criativos ofereciam a 

oportunidade de desenvolvimento criativo efetivo aos participantes. A subcategoria 

“liberdade criativa” diz respeito ao grau de liberdade criativa que os workshops e os seus 

criativos integram no desenvolvimento deste tipo de atividades.  

 

A correlação entre workshops e liberdade criativa exibiu uma correlação muito forte (0,89) 

com um total de 87 referências como se pode ver no quadro abaixo indicado.   

 

Tabela 61 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops e 

liberdade criativa) 

 

Durante Liberdade Criativa  

Workshops  87 

Fonte: Elaboração própria 

 

Um dos objetivos dos workhops como é óbvio pela seguinte referência é promover a 

criatividade.  

 

 “No photowalk tu és livre. Não há... podes dar azo .... é bom no sentido que podes pôr a tua 

criatividade ao máximo.” (Ent. O4) 

 

No entanto, a análise deste parâmetro permitiu percecionar um grau de liberdade criativa 

existente durante a produção e o consumo consoante o tipo de workshops que estamos a 

falar, pois o próprio formato de workshop não permite um grau de liberdade criativa muito 

grande como alguns entrevistados mencionam do lado da oferta.  

 

 “o pão é feito na noite anterior para depois cozer no dia a seguir. É óbvio que num workshop 

não dá para fazer isso. Não vamos manter as pessoas connosco 24 horas para fazer o workshop 
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(risos). Ou seja, pode amassar o pão, mas depois está já feito para eles puderem coser. É como eu 

digo é mais complexo.” (Ent. O18)   

 

 “No meu caso das experiências efetivamente, o tempo não está pensado [para dar azo à 

criatividade aos participantes] mas pode ser introduzido no final.” (Ent. O9) 

 

 “Tinha que ter a certeza que aquilo [a duração do workshop] coubesse, porque nem sempre 

é fácil porque cada pessoa tem o seu ritmo não é. E eu já tive uma, essa senhora alemã, nem sabia 

o que lhe havia de dar para fazer porque ela foi tão rápida mas lá está já era uma artista, já 

trabalhava a madeira já estava, e ela já tinha a visão... ela despachou aquilo num instante.”(Ent. 

O3) 

 

 “tive pessoas que estavam à espera e participaram em outros e estavam à espera de coisas 

mais rígidas tipo um workshop técnico em que as pessoas em que andamos a fazer daquilo uma 

ciência muito rígida e exata e chegam ali e encontram uma liberdade. Porque para mim todas as 

pessoas têm carências diferentes, necessidades diferentes e vão ter têm motivações diferentes para 

fazer com aquilo que vão aprender e não é em três horas no photowalk que irão desenvolver 

nenhuma aptidão especial. (…) Muitas vezes chegam aqui e mal sabem mexer na máquina. E nem 

sequer é intenção deles eles querem é fazer fotos. Porque se tu fores aprender 20 técnicas diferentes 

num dia o que vai acontecer é não vais é aprender é nenhuma (risos). Eu prefiro que eles se dediquem 

só a uma e primeiro que percebam que a atitude em relação aquilo que os rodeia tem que mudar 

por se não o que as pessoas fazem é caminhar caminhar caminhar andam bué... sem parar à procura 

de algo que lhes vai sair há vista não é. (…) Aqui não. Aqui o âmbito foi por isso que eu fiz a inversão 

disso. Isto é para turistas, isto é para alguém que é tímido que tem medo de vir para aí com uma 

câmara começar a tirar fotos e gostava de fotos a mais coisas que normalmente não tem uma 

abordagem e daí a estrutura ser totalmente diferente do que propriamente virada para uma coisa 

fotográfica.” (Ent. O4)  

 

No entanto esta liberdade criativa existe de alguma forma em um dos casos aqui assinalados 

 

“tinha alguma componente livre, ser criativo pois nos adornos do próprio [objeto]. Havia a 

estrutura, mas depois cada um podia criar a partir dali e para algum significado daquilo que estava 

a fazer. A [Formadora] tinha sempre disponível alguns adereços mas e nós próprios 

personalizávamos.” (Ent. P1) 
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De forma categórica uma entrevista do lado da procura afirma mesmo que não existe 

desenvolvimento criativo na ausência de liberdade criativa.  

 “Se reproduzimos um workshop (exemplo: aula de culinária), não há criatividade envolvida, 

apenas a reprodução do que o tutor está a mostrar.” (Ent. P11) 

 

Desta forma, o formato do workshop parece funcionar maioritariamente como iniciação a 

uma determinada arte ajudando a moldar o habitus criativo dos agentes em relação a novas 

artes ou hobbies pré-existentes. 

 

 “aí sim eu quando proponho tenho já ...aí como se chama, tenho uns moldes, umas formas 

de maneira a não perder tanto tempo. Para a pessoa não ficar desorientada. (…) aí nos workshops 

que eu proponho é um bocadinho mais enquadrado é para a pessoa não perder tanto tempo -O que 

é que eu vou fazer? qual é a medida? É preciso preparar antes para saber as medidas senão as 

coisas não batem certo. (…) o workshop é mesmo bases para continuar e aplicar mesmo (…) Ent. 

O3) 

 “No meu caso, é o interesse em experimentar novas competências, pois é sobretudo uma 

iniciação, exceto fotografia (pela qual tenho uma paixão há muitos anos).” (Ent. P13) 

 

A liberdade criativa durante o workshop terá tendência a ser maior quanto menor a 

experiência criativa se parecer com um workshop.  

 

 “Eles próprios, os participantes interagem e acaba por ser uma coisa mais fluída e mais 

dinâmica do que .... propriamente uma coisa rígida de workshop que se tem de atravessar módulos 

e tem de ser assim e assado. É uma coisa imaginando é uma viagem. Numa viagem podemos ir dez 

vezes ao mesmo sítio e da mesma ver sempre coisas diferentes e ... interagir com o que nos rodeia. 

No fundo o interesse do photowalk ... é esse mesmo, a maneira enquanto nós estamos com o 

quotidiano ao nosso redor. (…) no photowalk acaba por ser uma experiência muito menos virada 

para a fotografia e muito mais virado para um lado antropológico. (…)  É aprender a ver, mas é 

com os sentidos todos. Aprendem a interagir!! Tive aqui um cameraman que trabalhou para a SIC 

e ele não tirou nenhuma foto, foi o único que me surpreendeu nesse sentido. Só queria ouvir porque 

aprendia só a ver como é que eu fazia as coisas. Achei curioso e ele disse se eu estiver a fazer, não 

aprendo. Tinha uma abordagem diferente e ficou gravado”. (Ent. O4) 
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Parece existir um grau de liberdade maior de criatividade quando é dada a oportunidade aos 

participantes de exprimir as suas dúvidas e decidir acrescentar coisas suas na produção do 

objeto artístico ou prato gastronómico.  

 

 “estou aberta isso, por exemplo no curso que eu dou no final tive o cuidado de deixar uma 

componente criativa, quando as pessoas já acabaram já houve a parte teórica, já houve a parte 

prática no fim onde iam fazer uma bolsinha, as pessoas então relaxam e decoram a bolsa também 

com uma técnica de colagem e de tecido e tudo e têm margem para a criatividade e eu tenho me 

surpreendido com coisas que ... por exemplo as pessoas utilizarem uma manta a... ganga, utilizamos 

um pedaço de ganga para fazer um recorte e as pessoas lembraram-se de utilizar a ganga ao 

contrário e eu achei giro porque não me tinha lembrado disso, usam a ganga ao contrário fica mais 

clara e mais escura e os desenhos  e as conjugações que se lembram de fazer a decoração nisso... e 

depois também em termos digamos de ... de desenrascanço, quando estão a aprender as coisas que 

se lembram então eu posso fazer assim não é. Sim podes fazer não será o mais correto mas se 

consegues fazer assim ... portanto as pessoas geralmente, vê-se as pessoas a criarem no final e na 

experiência não é assim muito criativa mas hum.. no início da experiência que é fazer um taleigo 

hum as pessoas escolhem têm uma conjugação de tecidos e as pessoas escolhem a conjugação, 

portanto também é uma parte pessoal delas, porque escolhem o tecido, escolhem as cores e depois 

ao fazerem é surpreendente, conseguem fazer as coisas diferentes, conseguem ir por outro caminho 

(risos) conseguem ir por outro caminho que não fosse o previsto e que às vezes nas experiências é 

sempre menos um bocadinho mas nos cursos às vezes 4 5 pessoas cada uma consegue de alguma 

forma ter uma participação diferente um resultado diferente, mas naquilo é suposto ser... sim isso 

vê-se sim hum”. (Ent. O9) 

 

 “Sim há aquelas que pegam numa receita e olham para aqueles ingredientes, ou para a 

receita e estão a ler e estão logo a perguntar se pode juntar isto, se podem tirar aquilo, se podem 

fazer desta forma, se em vez de ser frito pode ser no forno ... há sempre uma... as cabeças que 

aparecem aqui estão sempre a pensar noutras formas de criar a partir daquilo a fazer outras 

coisas.” (…) há uma coisa que eu sempre digo que é vamos fazer como está aqui e depois a partir 

daqui quem provar sabe como ficou os gostos sabe como é que ficou e depois tenta fazer de outra 

forma, com outros ingredientes para perceber se realmente a coisa acontece bem ou não agente 

quando nós estamos a criar vamos fazendo experiências (…) realmente qualquer pessoa começa 

logo a fazer perguntas e colocar questões e é possível e da minha parte ... essa por exemplo que me 

perguntou se podia utilizar outro tipo de farinha por exemplo a espelta por acaso nunca fiz Folar 
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com farinha de espelta e fiquei com curiosidade de o fazer. Tenho de o experimentar a ver se não 

me esqueço, realmente é diferente porque hoje em dia há tantas farinhas e há tantas pessoas e 

pessoas que têm intolerâncias a algumas coisas, neste caso ao glúten da farinha de trigo, podendo 

utilizar farinha de espelta ou farinha de arroz ou qualquer outra não deixam de comer um Folar, 

digamos que é mais a técnica de fazer... por causa disso”. (Ent. O5) 

 

 “o que faço sempre é dar-lhes uma folha em branco. E os lápis de cor, faço sempre uma 

receita muito simples e depois dou-lhes ideias no fim. Agora vocês já perceberam e agora em casa 

pegam nos frutos secos todos que tiverem, não podem é por isto por causa disto. Ou seja, as pessoas 

precisam de saber porque é que não podem ou porque é que devem fazer certas coisas. Ao 

perceberem isto a criatividade vai-se alargar magnificamente e alarga-se (…) depois extravasam 

aquilo que aprenderam é sinal que aprenderam realmente”. (Ent. O8) 

 

No entanto na opinião dos entrevistados de ambas a oferta e a procura, a liberdade criativa e 

o potencial criativo do workshop são enormes.  

  

(…)” depois é brincar com uma venda nos olhos, deixar cair os critérios de estética e de medos, há 

uma forma, é muito mais psicológica a minha aprendizagem. (…) quando nós pintamos com os olhos 

vendados, só temos a sensação da cor e é aquilo que eu peço é para sentir cada cor. É mesmo ... 

faço mais interrogações e eles respondem porque estão lá a concentrar-se mesmo no sentido, é uma 

coisa fabulosa que raramente se faz. (…) Fazer parte da forma de ver o mundo de um artesão e o 

seu talento criativo torna extensível os meus próprios limites, a potencialidade e a compreensão das 

minhas próprias competências.” (Ent. O13) 

 

 “Não existem regras fixas. Atmosfera e mente aberta”. (Ent. P14) 

 

A existência de uma certa liberdade criativa pode levar à aprendizagem de técnicas 

alternativas para os criativos como foi o exemplo de duas entrevistadas do lado da oferta.  

 

 (…) “achei giro uma vez uma senhora de 60 e tal anos, que há uma parte em que o temos de 

coser [um taleigo] e depois abrir as costuras para elas ficarem separadas e eu disse:    -Olhe isto é 

para ser passar a ferro mas podem fazer com a tesoura, e a senhora diz -"Eu desde sempre faço com 

a minha unha" e lá fez e olhe sim senhor, só com os dedos já a minha avó já fazia tinha uma bem 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

395 

 

forte e faz com a unha portanto há coisas criativas e pessoais de cada um que depois que surgem em 

coisas como abrir as costuras.(…) Essa senhora que utilizava a unha vinha curiosa porque já fazia 

de outra forma, porque a montagem era diferente a forma é gira eu não fazia assim. Estamos sempre 

a aprender, para pormos a nossa marca. (Ent. O9) 

 

(…) “e elas estarem a fazer e eu a explicar de uma forma e elas não conseguirem fazer de outra 

forma e às vezes a maneira como estão a fazer ser fácil ou mais acessível a quem está ali a aprender 

que nunca viu e isso proporciona também que mude um bocadinho e vá aprendendo também com 

quem cá vem.”(Ent. O5). 

 

Em um testemunho por parte de um entrevistado da procura, fica patente que o grau de 

liberdade criativa também está dependente da capacidade criativa que os participantes 

demonstram. 

 

(…) “há aqueles que seguem à risca o que ... vou lhe dar um exemplo um workshop de cortiça 

hummm… homens e mulheres, e às tantas … um homem que não faz sentido nenhum fazer o porta 

moedas que se está a propor e diz assim: Então não dá para fazer uma capa maior? E fazia uma 

capa. Há outra que já deu mais um toque assim quadradinho e ela já conseguiu por aqui uma lateral 

em que fez um porta moedas mais fofinho, já foi mais criativa há outras pessoas que simplesmente 

já ficam satisfeitas. Há de tudo. Ficam satisfeitas de fazer algo parecido porque fizeram algo 

parecido aquilo que lhe deram como exemplo. Depois há de tudo realmente aproveitam aquele 

momento para dar asas a sua imaginação. E isto tudo depende da apetência de cada um para as 

artes.” (Ent. P22) 

 

Apesar de existirem várias formas da criatividade se aliar ao turismo (Richards, 2010b) o 

grau de liberdade criatividade irá variar de acordo com a experiência criativa proposta ao 

participante seja em eventos criativos, workshops criativos, itinerários criativos entre outros. 

No que respeita aos workshops criativos o grau de liberdade criativa varia consoante o tipo 

de workshop que estivermos a falar, dependendo também da capacidade do criativo incluir 

um momento para o efeito e também da capacidade dos participantes para fazer algo 

diferente do que apenas “imitar” o objeto sob estudo. 
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5.4.7 Cocriação e partilha de conhecimento 

 

A cocriação pode ser vista como o envolvimento do consumidor no desenho e consumo da 

sua experiência turística, contribuindo pessoalmente para o seu desenrolar. O conceito de 

cocriação surge no contexto do turismo criativo (Binkhorst & den Dekker, 2009) pela 

capacidade e papel principal que o turista criativo tem em contribuir para o desenvolvimento 

de competências, um consumo reflexivo, especializado e diferenciado através deste 

segmento de mercado. Com um foco principal na aprendizagem e desenvolvimento de 

competências criativas (Duxbury & Richards, 2019a), a partilha de conhecimento e o 

trabalho em rede surgem como subcategorias importantes para compreender a possibilidade 

de cocriação de conhecimento durante os workshops. 

 

No caso dos workshops foram vários os temas partilhados como episódios de infância que 

por vezes tinham a haver com o tema criativo mas que funcionavam para criar um ambiente 

afável. A forma como os locais faziam aqueles pratos, a escolha dos ingredientes, o nome 

do prato, tudo foi tema de conversa enquanto avançávamos na confeção da comida. Seguiu-

se a partilha de testemunhos de vida de parte a parte ajudando a que a troca de experiências 

pessoais, evidenciadas durante as entrevistas, fosse aproximando os participantes da criativa. 

Como é referido pelos criativos existe a partilha de conhecimento que extravasam as técnicas 

necessárias à realização do workshop. 

 

Os workshops constituem por sua vez, o palco principal para a partilha de conhecimento o 

que leva o próprio criativo a desenvolver novas técnicas criativas no confronto com as 

capacidades criativas dos participantes como se viu anteriormente no subponto 5.4.7. A 

correlação existente entre workshops criativos e cocriação e partilha de conhecimentos é de 

0,79 (forte) e de 0,90 (Muito forte) respetivamente, durante a realização dos workshops. A 

correlação é forte (0,80) quando relacionamos trabalhar com pessoas e a partilha de 

conhecimento. O total de menções entre as duas categorias permitem aferir a sua 

importância.  
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Tabela 62 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops, 

trabalhar com pessoas, cocriação e partilha de conhecimento) 

 Cocriação (Durante) Partilha de conhecimento 

(Durante) 

Workshops (Durante) 69 101 

Trabalhar com pessoas 

(Durante) 

----------------- 31 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo uma entrevistada a participação da comunidade local durante os workshops foi 

fundamental, enquanto agentes dotados de capital cultural e criativo contribuindo para a 

cocriação de valor e partilha de conhecimento durante a experiência promovida pelo 

ambiente heterogéneo dos participantes locais e estrangeiros.  

 

 “para fazer as atividades utilizava os residentes da aldeia, para dinamizar a aldeia, utilizava 

os antigos porque sabem a história, sabem os processos de como se faz (…) com a ajuda sempre dos 

residentes para os envolver (…) são já pessoas com alguma idade (…)  Mas são pessoas muito cultas. 

Muitas são artesas, mas é porque já lhes está no sangue, escrevem poesia, fazem artesanato. É uma 

coisa incrível. Quando cheguei aqui tinha algum conhecimento porque vinha aqui passar férias com 

o meu marido, mas quando me fixei e comecei a ter a perceção das pessoas que aqui estavam acho 

que é de valor, um valor incalculável. (…) E às vezes eu estava a aprender com eles (…) uma 

aprendiz.(…) Contribui para as pessoas estarem mais ativas e ativar aquela criatividade. ” (Ent. 

O12) 

 

(…) há a exposição a essa heterogeneidade (…) Há as discussões de partilha. Eu é que sei como é 

que se faz o cabrito no forno porque eu estudei as coisas de fulano, e fulano.” (Ent. O8) 

 

A aprendizagem mútua é uma realidade segundo os testemunhos dos entrevistados de ambos 

os lados da oferta e da procura.  

 

 “São trocas não sou apenas eu a dar, mas a pessoa acaba de dar a mim também, eu acabo 

por aprender também a pessoa não é só de um lado”. (Ent. O2) 
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 “Acredito sim, porque eu aprendo sempre com eles sempre (…) sinto que cresci juntamente 

[com], cada cliente, workshop, formação eu absorvo sempre alguma experiência, trago sempre 

alguma coisa deles comigo e cresci”. (Ent. O17) 

 

 “E realmente nestes encontros humm eu aprendo muito com as pessoas que cá vêm, já tive 

de várias nacionalidades ... e elas estarem a fazer e eu a explicar de uma forma e elas não 

conseguirem fazer de outra forma e às vezes a maneira como estão a fazer ser fácil ou mais acessível 

a quem está ali a aprender que nunca viu e isso proporciona também que mude um bocadinho e vá 

aprendendo também com quem cá vem. (…) peço ajuda a outras pessoas que sabem”. (Ent. O5)  

 

 (…) “para, portanto, para ter um enriquecimento, as experiências são muito ricas em.... 

obter novos contactos, conhecimentos sobre tudo outras culturas, ou mesmo com portugueses de 

outros sítios”. (Ent. O14)  

 

 “Sim através do treino e da partilha com os intervenientes. Muitas vezes as pessoas falam 

de outras coisas o que me vai despertando o interesse noutras coisas”. (Ent. P7) 

 

 “Cada participante acrescenta algo ao grupo”. (Ent. P9) 

 

 “E a cultura que se adquire nestes passeios ou com estas experiências, porque há sempre 

partilha de alguma vivência familiar. Posso dizer que nestas duas atividades a única pessoa de fora 

era eu, porque mesmo ...  não eram turistas eram... no meu grupo eram sempre locais que estavam 

a participar. Foi muito enriquecedor as histórias que conseguiam partilhar, com os avós... toda a 

gente ... o que faziam. Na costura as colegas ... partilharam que como é que os taleigos eram 

utilizados para que é que servia. Com que que tecidos estavam a trabalhar ou os que antepassados 

utilizavam”. (Ent. P2) 

 

 “Através da aprendizagem de novas competências, que podem ser utilizadas na vida 

quotidiana”. (Ent. P8) 

 

A cocriação contribui para o desenvolvimento das experiências criativas onde a partilha de 

conhecimentos se torna fundamental segundo os entrevistados. 
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 “dá-me prazer fazer os workshops e partilhar o conhecimento com as pessoas e por as 

pessoas a fazer.” (Ent. O1) 

 

 “este tipo de experiências despertou a curiosidade de muita gente e despertou a curiosidade 

de pessoas que ... ou sabiam mexer em certos elementos dos materiais, ou então sabiam mexer 

noutros e depois davam ideias então se experimentássemos e fizéssemos assim até mesmo nos sítios 

onde compramos. Por exemplo uma das pessoas que me deu mais informações foi… é um dono de 

uma loja onde eu vou comprar as coisas, uma loja de eco construção em São Brás, porque ele é eco 

construtor e é especialista na cal e nos pigmentos e no barro e então às vezes vou comprar um 

pigmento e faço-lhe uma consultoria (risos)”. (Ent. O6) 

 

 (…) “workshops, pronto tenho aqui digamos uma plataforma para também chamar e 

conviver com outras pessoas que tenham este gosto. Partilhar e receber também de outras pessoas 

que tenham também esse gosto. (…) porque aprendo muito com as pessoas e estou aberta isso”. 

(Ent. O9) 

“Troca de experiência enriquecedora, o que eu sinto é que tanto para lá como para cá há 

uma troca de experiências em que ambas as partes saímos enriquecidas, porque conhecemos uma 

pessoa, não sei explicar, ao trabalhar com estrangeiros conhecemos culturas diferentes porque, eu 

falo muito com as pessoas e eles explicam-me, transmitem-me o conhecimento deles e eu transmito 

os meus percebe o que eu quero dizer. No meu workshop, falamos muito… (Ent. O16) 

 

A cocriação e a partilha de conhecimentos durante os workshops parecem trazer benefícios 

à procura dependendo das suas lacunas criativas.  

 

 “Relativamente a mim, portanto acho que é mais do mesmo também adquiri alguns 

conhecimentos, mas julgo que quem aprende mais são os participantes”. (Ent. P14) 

 

 “Em termos da atividade com as pessoas acho que as pessoas que fizeram a atividade 

aprenderam bastante, há sempre uma ou outra pessoa se calhar não aprendeu tanto, isso cada 

pessoa é diferente e não é igual”. (Ent. O18) 
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Quando a partilha de conhecimentos é feita de forma pouco eficaz, a cocriação e o 

desenvolvimento efetivo de competências criativas pode não ser tão acessível a qualquer um 

como relata um dos entrevistados do lado da procura.  

 

 “A experiência não foi bem elaborada por quem estava a dar o workshop. A pessoa não 

desenvolveu bem a experiência, foi tudo muito mal estruturado (…) ou eras uma pessoa interessada 

e percebias algo da coisa ou não entendias nada daquilo. Houve pouca explicação e explicações 

muito simples. Houve [desenvolvimento de competências] no caso das pessoas que tinham alguns 

conhecimentos artísticos dentro do [tema artístico] e dos materiais usados (…) (Ent. P18) 

 

Uma das aptidões e necessidades do habitus criativo que podemos realçar é a de trabalhar 

com pessoas.  

 

 “tenho que me adaptar ao ritmo de cada um. Por isso é que eu gosto de trabalhar com uma 

ou duas pessoas, porque havendo mais já se torna muito complicado num móvel, pronto acompanhar 

o ritmo de cada um”. (Ent. O3)  

 

 “mas também muita a vontade de estar com outras pessoas (…) de sair e de contactar com 

outras pessoas de se calhar de forma mais profunda, por que se calhar é fazer networking mas às 

vezes ter contactos com mais conteúdo e fazer amizades com relações mais duradouras com 

contactos mais interessantes com mais conteúdo não é muito fácil porque o tempo também falta, 

falta tudo e portanto acho que foi por aí que eu também me senti motivada”. (Ent. O9) 

 

 “eu descobri que tinha jeito para estar à frente de um grupo de pessoas ou não as entreter, 

mas mantê-las sempre com interesse e de fazer algo que parece banal [e tornar] em algo 

interessante”. (Ent. O4) 

 

 “mas depois tem de ser um jogo as pessoas, cada grupo é um grupo”. (Ent. O6) 

 

Verifica-se desta forma que a cocriação e a partilha de conhecimentos durante a produção e 

consumo de experiências de turismo criativo, favorecem a cocriação e o desenvolvimento 

de competências criativas para ambas o lado da oferta e da procura. No entanto, apesar de 

reconhecermos a cocriação como o desenvolvimento conjunto de competências entre 
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agentes sociais, aqui procurámos focarmo-nos na cocriação possível ao nível dos workshops 

reconhecendo, porém que esta cocriação terá tendência a ser maior e mais rica entre criativos 

como evidenciado em relação ao Projeto Tasa que, no entanto, não foi objeto de análise da 

presente tese.   

 

5.4.7.1 Lacunas Linguísticas 

 

Ao longo das entrevistas verificamos que a falta de competências em línguas estrangeiras 

por parte de alguns criativos pode dificultar a transmissão e partilha de conhecimentos, 

situação experiênciada pelo investigador em um dos workshops realizados. No workshop de 

pintura de azulejo, foi preciso desde início, que alguns participantes procurassem traduzir 

alguns termos, ferramentas e mesmo procedimentos que se iram seguir. Isto resultou em que 

alguns participantes se atrasassem um pouco em relação aos outros. No entanto as poucas 

referências que existem aquando das entrevistas, não são registadas sem serem os mesmos 

criativos a assegurar que no final toda a gente se entende.  

 

 “mesmo sem falar muito bem inglês eu dava-me bem conseguia entender e as pessoas 

entendiam-me e até tinham gosto de aprender o português e as pessoas que vêm querem que eu diga 

em português palavras e coiso. Desenvolver outras competências não, [mas] tentar melhorar sim, 

aprender a ... quando faço uma receita em inglês tentar perceber se está bem, traduzo, peço ajuda 

a outras pessoas que sabem, tento sempre aprender, neste tempo todo as coisas têm estado a mudar, 

tenho tentado chegar a mais gente a outras pessoas que também possam querer de acordo com o 

próprio Loulé Criativo, as situações são assim e tenho aprendido” É assim eu tenho uma grande 

dificuldade em aprender a língua ,a falar fluentemente, levo o tempo todo a falar o português e eu 

sinto mesmo. Eu na escola tinha sempre muitas dificuldades nisso, mas depois da conversa começar 

ali a gerar e coiso consigo transmitir aquilo que é necessário na altura, mesmo em inglês eu digo 

umas palavras ou digo uma palavra que possa dizer aquilo e a pessoa acaba por sempre 

complementar e eu como conheço as palavras vou dizendo que sim ou que não conforme o que a 

pessoa vai dizendo. A gente chega lá.” (Ent. O5) 

 

 “O que é um desafio é quando tenho diferentes línguas, o idioma, por exemplo já tive 

espanhóis, ingleses, já tive vários de países como ucranianos e depois quando tens no mesmo 

grupo... Basta teres um português e um inglês que ou repetes-te ou têm de chegar a um consenso na 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

402 

 

língua se não estás a repetir-te e não é só ser mais exaustivo é que depois tornas mais aquilo 

enfadonho. Aí a questão do idioma pode funcionar sempre como uma barreira embora tenha-se 

vindo a contornar porque de alguma forma nós portugueses por simpatia ... se calhar um povo nesse 

sentido, não nos importamos nesse sentido, se calhar está lá alguém que só fala inglês e não nos 

importamos de falar inglês, noutros países isso não funcionaria. Aliás quase nenhum eu já corri 

todos na Europa e eles todos são muito presentes no seu idioma e eu concordo com eles. Quando 

perdes o teu idioma perdes toda a tua essência.” (Ent. O4) 

 

 “Se calhar a única competência foi humm desenvolver da língua provavelmente. Hummm. 

A prática da língua porque foram mais estrangeiros que participaram nas atividades que 

portugueses. E foi mais a minha função até foi a traduzir, o meu pai dizia aos estrangeiros e eu ia 

ser um pouco um guia e o organizador do evento na parte das amêndoas. (…) Eu é a parte das 

línguas e tradução, já fiz tradução escrita embora nada muito elaborado mas é mais para essa parte 

das línguas estrangeiras sobretudo e contacto com outras pessoas. Competências sociais.” (Ent. 

O14)  

 

Em outros casos o domínio das línguas estrangeiras foi determinante para o desenvolvimento 

de experiências criativas.  

 

 “Pronto eu antes de começar a fazer isso com turistas, como disse antes fazia com as escolas 

hummm eu já falava três línguas inglês francês e o português que para turismo é muito importante. 

Só faltou falar o alemão corretamente, mas já falo alguma coisa.” (Ent. O18)  

 

5.4.8 Trabalho em rede 

 

A subcategoria de trabalho em rede, surge da necessidade de percecionar a efetividade de 

interajuda entre os agentes no desenvolvimento de workshops criativos, não procurando 

aferir o funcionamento estrutural da rede Loulé Criativo, mas a ideia de interajuda ou 

trabalho cocriado enquanto espécie de capital social. Daí se ter procedido à análise da 

correlação entre Workshops criativos e Trabalho em rede por parte dos entrevistados no 

momento “durante”. 
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Desta forma a correlação corresponde a 0,78 (correlação forte) entre estes dois itens do nosso 

estudo. Com um total de 32 referências, procedeu-se à sua análise em relação aos dados 

qualitativos sobre a perceção intencional em trabalhar com parceiros dentro e fora da rede 

por parte dos agentes sociais da oferta. Mais tarde faz-se referência aos dados quantitativos 

que parecem revelar alguma limitação no trabalho colaborativo entre os parceiros da rede, 

apesar de existir uma intenção eventual em colaborar com parceiros externos num futuro 

próximo.  

Tabela 63 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops e 

Trabalho em rede) 

 Trabalho em rede (Durante) 

Workshops (Durante) 32 

Fonte: Elaboração própria 

 

O trabalho em rede parece favorecer o desenvolvimento de workshops criativos e demais 

trabalhos criativos como é o caso exemplificativo da seguinte criativa. 

 

 “nas questões do trabalho em rede e do trabalho em parceria (…)  já sabia que era 

importante que era um trabalho que trazia frutos, mas tenho a prova que trabalhar com os parceiros 

aumenta muito o nosso potencial e de todos. Ora deixa de ser um ganha ganha para ser ganha ganha 

ganha em rede entre todos. E, portanto, aí sim já ninguém me tira que quanto mais em parceria eu 

trabalho mais ... eu ganho. O trabalho em parceira resulta. (…) uma das primeiras parcerias que 

eu tenho com uma produtora de ervas aromáticas que tem uma exploração... e foi muito engraçado, 

nós não nos conhecíamos. Mas como eu participo na realização de um evento em São Brás que é 

Feira da Serra que é uma feira de artesãos e produtores locais, ela apareceu lá num dos primeiros 

anos em que criou a propriedade dela e foi lá enquanto produtora das suas ervas aromáticas e dos 

chás. E eu olhei para aquilo, fui cheirar, comprei e tal e depois fui lá. Possa!! que estes cheiros 

dentro de um bombom seria algo de fenomenal. E digo assim vou ter com ela. Olha lá explica lá 

como é que estar a trabalhar a tua propriedade e tal e ela disse comecei agora, vamos ter um 

armazém já está quase todo equipado para além de podermos fazer visitas e queremos que os turistas 

venham para visitar e queremos vender os nossos produtos e por isso que estou a criar, vou criar 

um balcão de venda e quero fazer uns workshops e o que é que tu achavas de fazer lá um workshop 

de bombons lá e tal lá na tua propriedade. É pá e isso é possível? É nunca provei. Eu vou fazer 

bombons com todas as tuas ervas todas. E ela a sério. O que é que precisas? Preciso de um saquinho 

de cada uma para levar para casa e experimentar. E depois provas e fazemos uma degustação e 
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dizes o que achas. Naquele fim de semana não fiz mais nada senão recheio de trufas erva príncipe, 

de salva de caiena de tudo e mais alguma coisa com várias combinações eu conhecendo o chocolate, 

que o cacau negro absorve todos os sabores e tudo o que se põe tem de ser mais intenso. Então o 

cacau predomina no palato sempre em relação a outro sabor que se ponha lá dentro. Aí os sabores 

que vão para dentro do chocolate negro têm de ser demasiado intensos. é uma questão de saber 

juntar sabores porque nem todos combinam. Então foi essa experiência que fiz, para perceber quais 

os melhores, aí vê lá, levei uma caixa com 24 bombons. Ela disse eu não posso crer. Isso prova. Ela 

dizia eu não acredito, parece que estou mastigando a erva. Essa foi a minha primeira parceria 

porque até a obriguei, porque ela não tinha de por um congelador, um frigorífico com congelador, 

porque sem isto não se pode fazer os bombons ela tinha fogão, faltava isso. Então agora tenho que 

comprar. Sim se queria que eu faça os workshops sim. Então ela fez isso. Eu fui a pessoa que fui 

inaugurar o espaço com o primeiro workshop de bombons que deu logo bons frutos e a partir daí 

em todas as outras com as quais trabalho e definitivamente trabalhar com parcerias, funciona.” 

(Ent. O1) 

 

Esta colaboração acontece principalmente em relação ao município de Loulé que pelo papel 

institucional que desempenha, se torna a instituição socializante como visto anteriormente, 

constituindo uma das formas de colaboração dos agentes criativos.  

 

 (…)  e atualmente estou em parceria com o Loulé criativo e a utilizar o espaço fornecido 

pela câmara de Loulé para fazer os workshops. (…) Porque a Câmara está de facto a fazer aquilo 

que é possível. Fornece o espaço, fornece o equipamento, mas não dá qualquer pagamento para a 

pessoa responsável que neste caso sou eu, que está lá a utilizar o espaço. Não há qualquer 

remuneração por lá estar, é apenas a utilização do espaço.” (Ent. O10) 

 

 “conseguimos arranjar as parcerias para a componente técnica já temos tido contacto com 

o material do ponto de vista da investigação, um pouco inicialmente com a minha formação, depois 

com a ligação ao início do projeto TASA que envolveu também alguma investigação, a minha colega 

trabalhou precisamente o barro... e estas coisas aqui estão muito ligadas, o projeto TASA, o Loulé 

Criativo, design LAB. “(Ent. O7) 

 

A colaboração e o trabalho em rede no contexto dos workshops criativos acontecem 

igualmente ao nível da comunidade local como referem duas entrevistadas.  
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(…) para fazer as atividades utilizava os residentes da aldeia, para dinamizar a aldeia, 

utilizava os antigos porque sabem a história, sabem os processos de como se faz (…) com a ajuda 

sempre dos residentes para os envolver e mesmo para dinamizar aqui esta zona.” (Ent. O12). 

 

“Comecei há 4 anos, o workchoco foi criado há 4 anos por mim e depois [gerente] viu e 

convidou-me, há 3 aqui no Hostel que eu faço os workshops.” (Ent. O1) 

 

Apesar dos testemunhos anteriores, a opinião dos criativos difere grandemente das opiniões 

das duas entrevistadas anteriores. A figura seguinte permite identificar estas diferenças 

acerca do papel da comunidade local na rede.  

 

 
Figura 12 - Médias das proposições para a dimensão “Papel ativo da comunidade local no 

desenvolvimento da rede” – Oferta 

 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Apesar da opinião favorável acerca da contribuição que a comunidade local desempenha 

para o sucesso da rede Loulé Criativo com uma média positiva de 4,21, quando questionados 

a identificar se a comunidade local desempenha um papel ativo na rede, a média baixa 

consideravelmente para 3,53, o que permite identificar os dois contributos das criativas 

anteriores como exceções do trabalho em rede desenvolvido com a comunidade local. A 

média negativa de 2,95 acerca da consulta da comunidade local sobre o negócio dos criativos 
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parece confirmar esta situação. Com o mesmo valor médio negativo de 2,95, classificaram 

os criativos a participação de outros criativos, artistas e outros membros da comunidade local 

no desenho das experiências criativas oferecidas por eles no contexto da rede.  

 

No entanto, a opinião sobre os parceiros é importante na medida em que o trabalho conjunto 

favorece a aprendizagem de competências criativas e contribui para o sucesso da rede. 

 

(…) “acho que os meus coparceiros também aprenderam bastante. Aliás hoje em dia a Casa 

da Tita faz cada vez mais workshops e tem cada vez mais êxito. Acho que fizerem um workshop da 

vindima e daquilo que eu vi correu super bem, portanto acho que todos nos ficamos a ganhar.” (Ent. 

O18).  

 

A colaboração entre criativos é uma forma de complementar a oferta dos workshops 

conjugando duas artes diferentes resultando potencialmente em benefícios também para os 

participantes como se pode aferir das próximas duas entrevistadas.  

 

(…) “Eu uma vez fui convidado através de outro parceiro (…) eles uma vez convidaram-me 

para fazer uns photowalks, eles têm alguns... para complementar algumas das atividades que eles 

faziam e tornar mais interessantes e fizemos algumas aqui no interior do concelho de Loulé (…) eu 

fiz isto para um parceiro de forma pontual. 6 em 6 meses. (Ent. O4)  

 

(…) “às vezes convido uma pessoa que tem mais experiência que eu, quando trabalhamos o 

cânhamo. O cânhamo é utilizado para desenhar com extrato desta planta então é uma artista que 

vive a 5 km da minha casa e ela tem mais experiência que eu e também para ela estar assim um 

pouco, tem 80 e tal anos, é artista e às vezes é ela que dá e eu oriento. Esta amiga tem ligação às 

artes plásticas, pintura e fez muita cerâmica em Bruxelas em quando veio viver para a Rocha da 

Pena pinta a aquarela, pintura e eu também.” (Ent. O2)   

 

A razão de ser do trabalho em rede pretende fortalecer competências criativas e colmatar 

algumas lacunas que os workshops possam originar. Igualmente importante a tentativa de 

ligar e relacionar várias artes, parece ser uma realidade no testemunho do seguinte 

entrevistado.  
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 “uma atividade que fizemos na terça feira passada, esse projeto depende de um parceiro, 

neste caso depende mesmo da minha colega da designer. Temos uma outra experiência que foi 

idealizada com um fotografo, nós não somos fotógrafos, quer dizer tiramos algumas fotografias, 

temos alguns conhecimentos, mas é diferente ... e temos uma outra experiência que foi idealizada, 

quer dizer essa tem de se desdobrar em várias pequenas experiências, mas pronto está ligada à 

latoaria, às artes da latoaria em Messines. Há uma designer (designer de comunicação), um 

fotógrafo.” (Ent. O6)  

 

Um dos objetivos específicos da presente tese era o do percecionar a necessidade do 

desenvolvimento de competências criativas de forma a enveredar pelo turismo criativo (ver 

5.4). Podemos afirmar que essa necessidade existe, tendencialmente com mais importância 

para o lado da oferta, visto que são os criativos que ao desenvolver este género de atividades, 

têm de deter esse conhecimento. Os desenvolvimentos dos habitus criativos parecem 

acontecer com mais efetividade durante a oferta e o consumo das experiências levando a que 

a necessidade pessoal seja mais importante na aquisição de competências.   

 

Esta necessidade corresponde à caraterística de empreendedorismo dos habitus criativos na 

medida em que a autoaprendizagem (ver 5.2.2.1) se torna necessária em um 

desenvolvimento contínuo de competências. No consumo dos workshops verificamos que é 

importante estimular e incentivar os participantes, caraterística que parece ser influenciada 

pelo grau de liberdade criativa que os workshops podem providenciar. Por fim, a cocriação 

e a partilha de conhecimentos promovidos pelo trabalho em rede tenderão a reforçar o 

outcome dos ensinamentos criativos nos formatos dos workshops (ver 5.4.7).   

 

Quanto aos dados quantitativos acerca da colaboração entre agentes da rede Loulé Criativo, 

os seus resultados não são claramente explícitos, havendo por ventura uma ineficácia no 

trabalho colaborativo visto que se diferencia em parte das opiniões referencidas 

anteriormente acerca do trabalho em rede. A tabela seguinte resume as médias das 

proposições da dimensão “relacionamento entre os agentes da rede Loulé Criativo. 
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Figura 13 - Médias das proposições da dimensão “Relacionamento entre agentes da rede Loulé 

Criativo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de, na parte dos dados qualitativos, encontrarmos referências inequívocas, referentes 

às mais valias do trabalho colaborativo, as proposições qualitativas revelam outra perceção 

por parte dos criativos. Por exemplo, a efetividade do desenvolvimento de competências 

necessários ao negócio dos criativos em conjunto com os parceiros, reúne apenas uma média 

de 3,53 das escolhas. Acerca do trabalho criativo ser essencial para o sucesso dos outros 

parceiros, a média das escolhas dos criativos é ainda mais baixa, fixando-se na média de 

3,16.  

 

O trabalho em colaboração com parceiros externos à rede apresenta igualmente médias 

baixas apesar de, como vimos na parte qualitativa, existirem poucos casos que claramente 

apontam para a colaboração externa com criativos, na elaboração e prestação de serviços de 

turismo criativo. Deste modo, à colaboração externa da rede de parceiros no desenho e oferta 

de experiências criativas a média situa-se nos 3,32. Esta tendência afeta assim o 

desenvolvimento de competências criativas em conjunto com parceiros externos à rede 

resultando em uma média de 3,26. No entanto existe uma intenção positiva clara de que os 
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criativos poderão vir a trabalhar com parceiros externos à rede Loulé Criativo em um futuro 

próximo.   

 

Em suma, poderemos referir que, apesar de alguns criativos trabalharem já de forma 

colaborativa com outros parceiros da rede e parceiros externos, este trabalho colaborativo 

não tem ainda a dimensão desejada fora da rede, no que toca ao desenvolvimento de 

competências por exemplo, havendo, porém, uma clara intenção de vir a colaborar de forma 

externa no futuro.  

5.5 Classe criativa e Estilo de vida  

 

Uma das bases teóricas do objeto de estudo do turismo criativo situa-se na relação entre a 

criatividade e o turismo e a forma como esta é ativada para fins turísticos (Carvalho et al., 

2019; Richards, 2011). Uma das referências mais importantes do discurso do turismo 

criativo são as teorias de classe criativa (Florida, 2002) e de cidade criativa (Landry, 2005) 

onde é sugerido a possível ligação entre criativos, fornecedores de experiências criativas e 

turistas criativos com uma presença acentuada nas grandes metrópoles. Apesar de 

primeiramente se focar nos grandes centros urbanos, a economia criativa rapidamente se 

estendeu às zonas rurais (Baeker, 2008; Bakas, Duxbury, & Castro, 2019; Bell & Jayne, 

2010; Blapp & Mitas, 2019; Cruz, 2010; Duxbury & Campbell, 2011; Matetskaya, 

Svyatunenko, & Gracheva, 2019; McGranahan & Wojan, 2007; Richards, 2020; Stolarick, 

Denstedt, Donald, & Spencer, 2010; Woods, 2012) alargando a área de aplicação da 

criatividade ao turismo.  

 

Os autores mencionam a possibilidade de os agentes do ecossistema do turismo criativo 

urbano e rural e por conseguinte do subcampo do turismo criativo poderem ocupar funções 

criativas ligadas aos setores das indústrias culturais e criativas (Binkhorst & den Dekker, 

2009; Pappalepore et al., 2010; Richards, 2011, 2013b). A teoria dos lifestyle entrepreneurs 

(Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009) reflete uma prioridade que estas pessoas dão 

à qualidade de vida em detrimento de uma preocupação material ou necessidade monetária. 

Estes parecem ecoar o conceito já aqui referido do “artesão empreendedor-mediador” e o 

seu papel na oferta de workshops criativos (Bakas et al., 2019). 
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 Depois de verificada o tipo de relação entre Classe criativa e profissão a correlação 

demonstrou-se fraca (0,44). Já a correlação entre as subcategorias estilo de vida e profissão 

e percurso profissional demonstrou-se como moderada de 0,57 e 0,69 respetivamente. A 

relação entre classe criativa e estilo de vida resultou em uma correlação fraca com apenas 

0,31. Também se procurou medir a correlação do estilo de vida e capital económico 

verificando-se uma correlação moderada de 0,59. 

 

Tabela 64 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Profissão, percurso 

profissional, estilo de vida, capital económico e classe criativa) 

Antes durante e 

depois 

Classe criativa Estilo de Vida Profissão 

Profissão 14 5 ----------- 

Percurso Profissional ----------------- 3 15 

Estilo de Vida 9 ----------------  

Capital económico ------------------ 31 -------------- 

Fonte: Elaboração própria 

 

Baseado nestes valores procedeu-se à análise das referências mais significativas entre as 

subcategorias mencionadas anteriormente.  

 

5.5.1 Classe criativa e profissão 

 

A classe criativa surge na revisão de literatura como a classe constituída por profissionais 

ligados às indústrias culturais e criativas que estariam na linha da frente para “provocar” a 

revolução criativa nas cidades alicerçada numa aposta de revitalização da cultura urbana no 

início do séc. XXI. Com um papel importante atribuído a esta classe, o estudo do turismo 

criativo cedo incorporou a classe criativa em uma visão alternativa do turismo cultural 

tradicional e massificado. Assim procurámos percecionar se os criativos envolvidos na rede 

Loulé Criativo e participantes, estão ligados às indústrias culturais e criativas 

profissionalmente. Apenas alguns dos entrevistados demonstram uma ligação às artes que 

em parte corresponde ao que é referido na literatura do turismo criativo do lado da oferta e 

da procura. 
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  “Eu faço trabalho de avaliação de arte contemporânea num café emblemático de Loulé, 

onde organizamos tertúlias, debates e exposições. (Ent. O11) 

 

“eu sou arquiteto paisagístico (…) sempre estive ligado de alguma forma, apesar de ser uma 

carreira dentro as ciências que eu ligo às ciências e à arte (Ent. O4)  

 

(…) o meu trabalho gastronómico. Aliás como gastrónoma acho que sou gastrónoma porque 

não havia outra maneira de ser” (…) (Ent. O8) 

 

“Como músico, também amo as artes, mais a pintura e o artesanato.” (Ent. P15) 

 

“Sou designer de comunicação (Ent. P20) 

 

“Sou professora (de informática) (Ent. P2) 

 

Como vimos anteriormente (Subponto 5.4.1) alguns criativos encaram a atividade criativa 

como um complemento e não como uma ocupação principal. 

 

“a minha principal ocupação é na área de gestão” (Ent. O9) 

 

Um dos testemunhos chama a atenção dos participantes dos workshops que a sua empresa 

oferece. Aqui a referência à classe criativa parece evidente, mas ainda assim com pouca 

expressão no total da amostra em relação à procura.  

 

 (…) “muitas das pessoas que nos procuram para fazer estes workshops, até nem são muitos 

turistas do exterior, mas são estrangeiros residentes com uma carreia artística ou um gosto artístico 

mesmo que não façam carreira, têm sempre em casa os materiais artísticos, pintam umas telas, 

experimentam técnicas e é uma partilha nesse momento. Eles veem qualquer coisa e dizem: -Ah eu 

faço desde método ou daquele. Ou procuram precisamente, procuram-nos precisamente para 

introduzir vá mais um material cardápio artístico deles (risos). É um pouco por aí e tem havido 

bastante partilha nesse aspeto. (Ent. O7)   
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Porém as ligações à classe criativa não se resumem a ter uma profissão criativa, mas ao gosto 

que pode existir em relação às áreas criativas. Na opinião de esta entrevistada é um objetivo 

futuro.  

 

 Os mundos eu penso que talvez moda e estilismo (…) podemos identificar essa ligação como 

a moda por acaso não me lembro muito como é que eu quis ser estilista, por acaso acho que só havia 

a Fátima Lopes em Portugal mas pronto já deveria ter alguma referência, não tanto pela moda mas 

nunca fui muito de ser fashionista mas sim pela criatividade, mas estilista a profissão correta é 

modista.  (…) mas a profissão o estilismo basicamente é só criar (…)  estou mais interessada no 

modista que é tudo. (…) ao fim ao cabo o objetivo era continuar o percurso de modista continua a 

ser o mesmo objetivo ainda virá a acontecer. Nem que seja quando eu me reformar.” (Ent. O9)  

 

5.5.2 Percurso Profissional 

 

A maioria dos entrevistados apesar de revelarem um gosto pelas artes (subseção 5.3.2) e 

gostarem de aprender não têm uma profissão, demonstrativa do seu percurso profissional 

tanto da oferta e da procura que se possa designar como criativa. 

 

 “era mais área administrativa e secretariado (…) segui a minha vida profissional em 

secretariado (…)  O meu trajeto profissional não teve nada a haver, interessei-me por estas áreas 

quando cheguei aqui e tive contacto com o Loulé Criativo (Ent. O12) 

  

 “Trabalhei toda a minha vida num escritório sempre fui empregada de escritório”. (Ent. 

O16) 

“Tive 20 anos a trabalhar na câmara municipal de Loulé como técnico de Ambiente”. (Ent. 

O18) 

“hoje em dia sou técnica numa câmara municipal”. (Ent. O1) 

 

“Isto é uma área que foge à minha área profissional. Não tem a haver porque eu estou ligada 

ao desporto. (…) sou professora nessa área”. (Ent. O19) 

 

“iniciei no mercado de trabalho a gestão até hoje”. (Ent. O9) 

  

“[Trabalhei] anteriormente em construção civil” (Ent. P14). 
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“sou fisioterapeuta”. (Ent. P1) 

 

(…) “a minha carreira profissional está ligada ao desenvolvimento do turismo”. (Ent. P11) 

 

5.5.3 Estilo de vida 

  

O interesse em verificar se os entrevistados se enquadravam na categoria de lifestyle 

entrepreneurs levou a que fosse criada a subcategoria estilo de vida. Aqui procurámos 

referências que permitissem percecionar o descomprometimento com as coisas materialistas 

e a evidência de outras preocupações como uma vida mais saudável.  

 

 (…) “Procurar ainda mais conseguir esse estilo de vida que eu ambiciono, que é o saudável, 

o simples, o minimalista (risos). E a costura ajuda. Agora até se fala no Bar da Roupa Capsula, é 

um conceito que tem a haver com o minimalismo em otimizar o nosso guarda roupa em 34 peças, 

são conselhos nesse sentido, por vezes temos montes de roupa por temos desorientação total. 

Portanto o guarda roupa capsula também é uma coisa muito interessante. Deixar comprar montes 

de roupa pelo impacto no ambiente porque não é biodegradável mesmo as fibras atuais têm 

problemas ambientais como por exemplo o algodão é cultivado em sítios onde os solos são 

desgastados, onde as pessoas precisam dos solos para outras culturas, e, portanto, o ideal é 

consumir menos e o guarda roupa capsula é uma ideia também que é nova, desta minoria de pessoas 

que estão preocupadas em outro estilo de vida. Mais saudável e mais de acordo com a nossa 

natureza. Movimento slow tem tudo a haver.” (Ent. O9) 

 

Em alguns casos uma mudança para o Algarve e a aposta na Rede Loulé Criativo provocando 

uma mudança no estilo de vista desta entrevistada.  

 

 “o Loulé Criativo, esta parte tem a haver com a altura em que vim aqui para o Algarve. 

Porque eu sempre, eu vim de Lisboa, sou de Lisboa fiz sempre o meu trajeto profissional em Lisboa 

e à cinco ou seis anos atrás decidimos, ele [marido] é que é daqui do Algarve e então como tínhamos 

esta casa, foi herdada dos avós então decidimos virmos fixar aqui no Algarve e desenvolver um 

projeto, no meu caso foi de alojamento e daí depois entre os vários contactos eu ter acesso e 

conhecimento do Loulé Criativo.(…) entretanto, fui fazendo a casa e fiz algumas atividades no Loulé 

Criativo e isso sim deu-me alguma experiência e basei-me nas tradições algarvias aqui da Serra, 

porque estou localizada aqui na Serra do Caldeirão. Pronto. E daí as minhas atividades serem 
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tradicionais como o pão, os figos, o mel, entre as artes a Palma, o Esparto, portanto nessa vertente.”  

(Ent. O12) 

 

O desenvolvimento de experiências de turismo criativo e a entrada no mundo das artes pode 

ter um efeito transformador, concorrendo para o desenvolvimento de uma visão ontológica 

convergente com uma posição integrada no campo, na opinião de esta entrevistada. Ou seja, 

agora domina os códigos prevalentes no campo. 

 

 (…)“ sinto-me uma pessoa muito mais rica, muito mais conhecedora do meu país, das 

minhas tradições, da minha região, cultura. Como poderei explicar, parecia que andava planando 

na minha região, agora estou dentro da minha região, eu conheço as pessoas é como se tivesse caído 

de para quedas e agora estivesse ali. E agora já não me senti assim, eu sinto-me integrada na minha 

região, junto da minha ... das pessoas que fazem parte da minha cultura, é diferente de longe. Acho 

que andava aqui passeando, agora conheço mais.(…)  Sinto-me enriquecida.” (Ent. O16). 

 

As necessidades materiais dos criativos tendem a ser secundarizadas pela importância dada 

aquilo que se pode chamar maior qualidade de vida, o que na linguagem de Bourdieu e os 

seus seguidores se reflete na “liberdade” do agente social em se focar na aquisição de capital 

cultural e não económico por exemplo. Esta ideia alicerçada no facto dos criativos 

enveredarem pelo turismo criativo apenas como ocupação secundária parece consolidar a 

ideia de lifestyle entrepreneurs. A sorte de que fala o seguinte entrevistado pode ser 

“explicada” pela posição dominante que ocupa no subcampo criativo sendo que a detenção 

de capital cultural e criativo tende a ajudar a que tenha esta perceção de dominante.  

 

 (…) eu não fiz planos, foi acontecendo. Eu tenho um contexto de vida que me permite andar 

um pouco ao sabor destas marés. Não tenho grandes despesas, tenho uma vida para o simples, não 

me exige grandes investimentos grandes empreendedorismos, grandes voos ... ou seja eu tive foi uma 

grande sorte entre aquilo que eu quero, que eu gosto e aquilo que acontece tenho tido alguma sorte.” 

(Ent. O8) 

 

Neste estilo de vida, a transmissão de conhecimentos supera as questões materiais na forma 

de ver desta entrevistada.  
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 “Nesta sociedade em que somos todos materialistas acho que é muito importante, para os 

que recebem e os que o dão passar conhecimento. Transmitir. Lá está não é só transmitir a técnica 

é também a proximidade com a pessoa, a gente vai falando e vai evoluindo também como pessoa.” 

(Ent. O3)  

 

O estilo de vida parece mesclar-se com o privilégio do criativo. A importância da realização 

pessoal e fazer o que dá prazer, demonstram a possibilidade de se dedicarem às experiências 

sem ser por questões monetárias.  

 

 “É mais pela realização pessoal, do que pela necessidade. Claro que o dinheiro faz falta e 

pronto compro [materiais] e ajuda, mas eu penso que ... também que estamos a atravessar uma crise, 

mas eu penso pelo aquilo que vejo a nível nacional, eu não cobro muito caro relativamente por 

pessoa, pois com materiais incluídos aquilo que levam. Portanto ganho é verdade, mas dá-me muita 

satisfação ver ... as outras pessoas a criarem a absorver aquilo que estou a dizer. Isso para mim é a 

maior satisfação.” (Ent. O17) 

 

 “As questões materiais nunca me moveram. Não mudou. Quando criei o workshop nunca 

pensei num negócio (…) porque eu trabalho e mantenho porque conjugo, mas nunca pensei que 

vinha ganhar dinheiro a fazer [workshops].” (Ent. O1)  

 

 (…) “não mudou a nível financeiro (…) Eu por acaso também não olho dessa forma.” (Ent. 

O4) 

 

 “Já vi de que disto não enriqueço, mas quero continuar de facto o que me dá prazer é mais 

ou menos neste registo que temos seguido” (Ent. O7) 

 

 “Ao longo da vida tenho outras formas de sustentabilidade, portanto não necessito deste 

workshop para sustentar.” (Ent. O10) 

 

Alguns entrevistados referem que pelo facto de terem apostado no turismo criativo, o seu 

“estilo de vida” mudou concorrendo para uma maior clarividência ontológica. Fator que não 

deixa de estar relacionado com o empreendedorismo criativo (ver 5.4.2) e o desenvolvimento 

de competências criativas. O próprio caráter generativo do turismo criativo afeto a uma visão 
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mais alargada de cultura parecem concorrer para a tolerância da classe criativa no sentido de 

Florida, (2002) e habitus ecológicos. 

  

 “Depois uma consciência também do trabalho o trabalhar aqui e ter contacto com outras 

pessoas de outras culturas, que vêm de outros países que falam outras línguas também nos abrem a 

visão de um mundo global que é de todos. E que tem de ser respeitado (…) também as questões 

pessoais e visão do mundo se aprofundaram. Tem a haver com as experiências interpessoais. Mudou 

para que eu procurasse fazer melhor como... é assim ao comunicar, as minhas competências para 

comunicar tive de as melhorar, de relacionamento, e, portanto, sim fez-me de alguma forma 

procurar conhecimento, a ler, a saber e deu-me este contacto com mais pessoas e pessoas diferentes 

(…) isto tem sido uma mescla de fazer e aprender e transportar conhecimento de umas coisas para 

as outras E isso sim a consciência ecológica, a preservação do planeta e do ambiente das relações 

da comunicação tudo isso tive de ir aprofundando as coisas. As questões materiais nunca me 

moveram.” (Ent. O1) 

 

 “Hoje em dia tento e mudou o meu estilo de vida, (…) claro que eu hoje em dia tento utilizar 

cada vez mais produtos reciclados, produtos hummm a reutilização o mais natural possível, portanto 

humm mudou. Mudou a minha consciência.” (Ent. O17) 

 

 “não sabia falar hoje em dia da poluição dos texteis e hoje em dia , na introdução do curso 

começo com essa sensibilização para o facto deste fast fashion ... o facto da maior parte das roupas 

serem de petróleo e caiem no meio ambiente e não são bio degradáveis. Faço sempre esse alerta 

para isso. Hoje é uma questão muito importante.” (Ent. O9) 

 

 “claro mudou, de alguma forma mudou. De uma forma mais prática mudou, no sentido de 

na forma como olho e observo as atividades em que participo, ou desde sempre, mas não só no 

sentido como já fazia de antes no sentido de aproveitar, de me inspirar para o meu trabalho e para 

a minha criatividade não é, em tudo o que faço, e vejo as pessoas que me contactam e tudo mais. 

(…) ou seja, abriu um pouco o leque de observação em relação às coisas e aos fenómenos e também 

às conversas com as pessoas. Há conversas que se tem que antes de fazer esta atividade, não teria 

porque agora estou mais aberto para as ter e estou também digamos a ter quase um papel 

pedagógico de estar a… divulgar esta atividade, para estimular as pessoas a participar” (Ent. O10) 
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“Interrogo-me mais sobre essa partilha de saber, de conhecimentos, de autenticidade (…) 

Como é que eu posso partilhar uma forma muito simples e tocar, seja nesta experiência de turismo 

criativo ou não, a minha visão é mais alargada (Ent. O13). 

 

De acordo com a revisão de literatura, a aposta no turismo criativo ajuda a ajustar os habitus 

criativos em relação a reconhecer o que é autentico na sua visão ontológica.  

 

 “Influenciam no olhar para a oferta de forma autêntica e relacionada com o meio. (…) tenho 

mais atenção ao que é autêntico.” (Ent. O11) 

 

O turismo criativo pode conduzir a um estilo de vida é reflexivo, na medida em que os 

habitus criativos estão conscientes do que procuram, levando à necessidade contínua de 

melhorar competências criativas.  

 

“há um trabalho muito profundo e muito real não é… como é que eu posso transmitir a 

minha forma de ver a arte e isso é uma forma que me interroga todos os dias.” (Ent. O13). 

 

Porém, para alguns entrevistados apensar de reconhecerem a importância na aposta em 

experiências de turismo criativo, estas não são suficientes para alterar significativamente a 

visão ontológica e demais habitus criativos visto que continuam a corresponder aos códigos 

adquiridos previamente.   

 

 “Acho que, penso que está igual, porque eu já tinha este ponto de vista sobre esta profissão 

e sobre a atividade em si (…)” (Ent. O18) 

 

 “Eu julgo que são os mesmos porque as experiências que nós desenvolvemos está um pouco 

ligado à empresa que nós temos (…) portanto no meu caso não acho que tenha mudado. (…) acho 

que os objetivos são praticamente os mesmos porque vão na mesma linha ao encontro do negócio, 

o qual já estou a gerir. Não diria que tenha mudado (Ent. O14).  

 

 “Diria que seria alguma mudança gradual. Vamos aprendendo nestes processos e vamos 

nos transformando. Não são mudanças radicais, ou muito evidentes. Naturalmente que há sempre 

algum crescimento, alguma aprendizagem... nestes percursos que fazemos. Agora não são 
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propriamente experiências que são profundamente marcantes ou que alterem muito as nossas 

dinâmicas, a nossa vida, o nosso modo de estar, mas que enriquecem sim. “ (Ent. O15) 

 

 “Não foi o facto de estar no Loulé Criativo que eu mudei a maneira de ser.” (Ent. O5) 

 

Os objetivos de vida para uma das entrevistadas, não mudaram apenas pelo desenvolvimento 

de experiências de turismo criativo, mas por vários fatores como a idade, família, filhos entre 

outros.  

 

 “Não sei se mudaram porque envelheço (risos) ou se tem a haver com aquilo que eu faço. 

Mas os meus objetivos já foram mudando, agora não sei se é diretamente ligado aquilo. Certamente 

aprendi coisas com pessoas e gosto dessa transmissão. Mas acho que também tem a haver com os 

miúdos serem mais velhos e eu ver as coisas de outra forma também. E aproveitar um bocadinho 

mais... ver a vida de outra forma, gostar de coisas mais simples de .... sei lá, mas acho que foi mais 

a idade. (Risos)” (Ent. O3) 

 

Desta forma, enquanto que a aposta no turismo criativo pode para alguns entrevistados 

operar transformações no habitus criativo e, por conseguinte, no estilo de vida, para a 

entrevistada seguinte isso não acontece.  

 

 “depois há pessoas que se dividem há na minha vida pessoal e na minha vida profissional e 

isso não existe na minha vida, eu tenho uma vida e dentro dessa vida trabalho e ... não há separação. 

Portanto eu sou exatamente, nas oficinas ... é claro que eu num grupo de amigos talvez utilize uma 

linguagem um pouco menos cuidada, eu tenho mais cuidado nas oficinas.” (Ent. O8).  

 

Denotamos que de acordo com o que se verifica na literatura do turismo criativo, o estilo de 

vida dos criativos terá tendência para se adaptar a uma vida com menores preocupações 

materiais, mas esta tendência que existe de facto, não é comum a todos os habitus criativos, 

mas terá uma influência significativa que aliada a um espirito empreendedor leva a que 

alguns agentes criativos procurem a melhoria contínua das suas competências criativas. Para 

outros, as experiências de turismo criativo não desempenham esta papel revolucionário de 

modificar significativamente a sua vida. Verifica-se por fim a tendência de a aposta no 
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turismo criativo resultar em um complemento com fins económicos e uma tendência para 

desenvolver uma consciência e pedagogia mais ecológicas. 

 

5.5.4 Forma de Fazer férias  

 

De forma a fazermos uma espécie de comparação com a procura sobre o estilo de vida, 

procurámos verificar se a escolha de experiências de turismo criativo teria alguma influência 

na forma de como os participantes consomem este tipo de experiências. Percebemos 

rapidamente que a referência à participação deste tipo de experiências não é tendencialmente 

determinante para o tipo de férias que os participantes fazem.  

 

 “O consumo deste tipo de workshop não está contemplado nas minhas férias, mas não digo 

que se me aparecer..., imagine que estou a dormir num hostel e que no dia seguinte vai houver um 

convívio para se aprender algo e teria todo o gosto em fazer parte porque vou estar alguns dias 

noutro país. Agora se foi motivado pelo workshop acho que não, acho que não está diretamente 

ligado com a participação no workshop.” (Ent. P1) 

 

 “Não, mas é uma adição bem-vinda às nossas férias.” (Ent. P10)  

 

 “Sim torna mais interessante o ir de férias com um conhecimento prático nesta situação e 

ver as figuras que vemos na internet e vemos num livro. Mas não é obrigatório quando vou de 

férias.” (Ent. P18) 

 

 “Não, utilizo outros critérios para escolher destinos, mas é uma mais valia.” (Ent. P8) 

 “Não, porque já tento fazer férias que promovam melhor conhecimento das 

realidades locais.” (Ent. P5)  

 

Apesar desta tendência na procura existe quem procure realizar sempre este tipo de 

experiências.  

 

 “Procuro encontrar workshops em todos os lugares que viajo.” (Ent. P13) 
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O seguinte testemunho procura sintetizar a atitude da procura em relação à participação neste 

tipo de experiências apesar de não se apresentarem como fundamentais quando vão de férias.  

 “Quem escolhe ter uma ou mais experiências criativas durante as férias tem uma postura 

mais positiva e responsável como turista, no sentido que demonstra mais respeito pelo que está à 

sua volta, mas essa sempre foi a minha atitude (…)”(Ent. P21). 

 

Também os dados quantitativos ajudam a perceber que o consumo de experiências de 

turismo criativo ainda não influencia em grande medida a forma dos entrevistados fazerem 

as suas férias, o que vem corroborar os dados qualitativos. A tabela seguinte demonstra 

claramente esta situação.  

 
Figura 14 - Médias das proposições para a dimensão “perfil de consumo do turista criativo” – 

Procura a) 

 

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Quando questionados se o consumo de experiências de turismo criativo através da rede Loulé 

Criativo, aumentava o tempo de permanência no destino, os participantes não consideraram 

muito importante este facto como fica patente pela média de 3,39. Acerca da razão principal 

que levara os participantes a escolher o Algarve para participar em experiências de turismo 

criativo, a resposta é taxativa com uma média negativa de 2,22, o que demonstra que o facto 

atrativo da rede e de este tipo de experiências ainda não se traduz em um fator determinante 

na escolha do destino do Algarve.  

3,39

4,35

2,22

3,30

O consumo de exp. de TC,
através da rede LC,

aumentaram o tempo de
permanência no destino

O consumo de exp. de TC,
através da rede LC, permite-

me escolher experiências
alternativas à oferta
principal do destino

Vim ao Algarve para
participar em exp. de TC

Vim ao Algarve consumir
outras experiências de

turismo e também de TC

Médias das proposições da dimensão "perfil do consumidor do turista 
criativo" - Procura a)
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Quando confrontados com a questão de se deslocarem ao Algarve para consumir outras 

experiências e entre elas as de turismo criativo, a média das respostas sobe ligeiramente para 

3,30. Porém, este valor confirma o papel secundário dado ao consumo de experiências 

criativas neste momento.  Por outro lado, quando instados a classificar a intenção da 

proposição acerca da alternativa à oferta principal do destino Algarve, que representa o 

consumo de experiências de turismo criativo através da rede Loulé Criativo, os respondentes 

são taxativos ao atribuírem uma grande importância o que se traduz em uma média clara de 

4,35.  

 

5.6 Distinção criativa  

 

O processo de alteridade é importante em Bourdieu como já aqui tratamos várias vezes, visto 

que é no confronto com o outro que eu me distingo em relação a este, situação dependente 

do capital detido e da posição do agente num determinado campo. A afirmação social 

também se processa através do processo de distinção de um determinado agente social em 

relação a outro.  A literatura do turismo criativo advoga que a aposta no turismo criativo, por 

parte dos destinos que assumem esta prática, resulta em uma das formas que os destinos têm 

de se distinguirem em relação a destinos massificados com uma oferta turística tradicional 

de turismo cultural (G. Richards & Wilson, 2006a) ou a distinção assumida por parte dos 

turistas criativos em relação aos demais “turistas culturais” (Pappalepore et al., 2010, 2014).  

 

De acordo com os autores, os destinos que apostem no turismo criativo distinguem-se em 

relação a outros destinos tradicionais e os turistas criativos terão maior conhecimento sobre 

a cultura e autenticidade de um destino em relação a outros turistas. Procurámos assim 

verificar se a oferta e o consumo de experiências criativas permitia exibir algum tipo de 

distinção em relação a outros profissionais e turistas. E também percecionar como os 

criativos e as suas experiências se diferenciam umas das outras.   

 

5.6.1 Distinção  

 

A subcategoria de distinção reúne as referências dos habitus criativos, permitindo relacionar 

o capital detido e o reconhecimento e reputação exibida no subcampo do turismo criativo. 
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Esta análise é consubstanciada pela análise quantitativa em relação às intenções e perceções 

exibidas por ambas, a oferta e a procura em relação à distinção e reconhecimento que a oferta 

e o consumo de experiências criativas parecem oferecer para os entrevistados. As 

subcategorias workshops criativos e distinção possuem uma correlação forte de 0,85. A 

correlação é igualmente forte (0,77) entre workshops criativos e reconhecimento. A 

correlação entre criatividade e distinção e reputação é de 0,83 e 0,73 respetivamente 

constituindo correlações fortes.  

 

Tabela 65 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências ( Workshops, 

distinção e reconhecimento) 

 Distinção 

(Durante) 

Distinção 

(Depois)  

Reconhecimento  

Durante) 

Reconhecimento 

(Depois) 

Workshops 

criativos (Durante) 

82 8 10 -------------- 

Workshops 

criativos (Depois) 

----------- 32 --------------- 10 

Criatividade 

(Durante)  

------------ 14 5 --------------- 

Fonte: Elaboração própria 

 

O número de referências atesta a importância da distinção e do caráter distintivo do turismo 

criativo.  

 

 “A pergunta é boa até porque para já esta história do turismo criativo, não vamos entrar 

por aí (risos demorados) é distinto porque tivemos que, chegou a um ponto teve de ser rotulado de 

facto, mas ele sempre existiu mais ou menos sempre existiu... o próprio turista insere-se na 

comunidade é um pouco mais ou menos, sempre existiu.” (Ent. O7) 

 

Os criativos referem que a oferta deste tipo de experiências permite uma diferenciação em 

relação a grandes cidades e uma distinção em relação à oferta cultural convencional.  

 

 “no fundo o exercício que eu proponho é um olhar diferente, de alguma forma idêntico ao 

que se propõe em Barcelona, noutros lados, mas das grandes cidades, a grande comédia do meu 

photowalk é ser feito numa cidade com 10.000 habitantes e está mensalmente (…) Eu só não coloquei 
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gratuito porque se não não tinha mãos a medir e vulgarizava isto então coloquei um preço simbólico 

de dez euros. é mesmo só para ... epá comprometeres para vires ou então fazia ... e depois tinha 30 

num dia depois não tinha nenhum no outro então assim garante um mínimo de qualidade de isto 

tudo.” (Ent. O4). 

 

(…) “e dizer olha isto até é algo que eu poderia vir a desenvolver, em termos de auto estima das 

próprias pessoas e de libertação deste... do convencional e ... “ (Ent. O22) 

 

A distinção que os criativos atribuem ou reconhecem em relação às suas experiências 

criativas prendem-se com o tipo de equipamento que é necessário para as levar a cabo, o uso 

da cor, o material, entre outros.  

 

 “é o equipamento que possibilita as pessoas de utilizar. é um equipamento muito oneroso, 

muito difícil de adquirir e, portanto, as instalações têm de ser apropriadas para suportar esse tipo 

de equipamento, em termos de eletricidade e de espaço de respiração e de estrutura. A estrutura que 

envolve, eu tenho aqui equipamento que disponibilizo para o utente, digamos assim, não é fácil de 

conseguir e impossibilita uma atividade que só pode ser feita com esses equipamentos. Não há outra 

forma. Nesse distinguem-se dos outros que de uma forma geral podem ser oferecidos ... com 

equipamentos e com estruturas mais simples, com uma logística mais simplificada, penso eu. De 

uma forma geral penso que é esta a especificidade e como se distingue das outras.” (Ent. O10)  

 

 “Para já trabalho com a cor! A cor é algo que ... embora algum dos meus colegas... ao nível 

do design ... não estou a ver muitos que trabalham com cor. A cor tem sempre uma atração e ... 

também como ... trabalho, faço murais também.... é interessante... tenho um workshop mais baseado 

nas experiências acho eu (…)  Não é que uma pessoa que vá fazer palma, experimentar a palma que 

eu acho que é uma experiência extraordinária não seja uma experiência que leva, eu acho que leva 

tudo em si não é, mas... eu acho que a cor funciona assim. É a experiência voltada para a infância, 

muito pessoal. (Ent. O13) 

 

 “É assim o meu distingue-se porque não há mais ninguém que trabalhe o cartão cá. Eu… é 

mais a minha especialidade digamos é o cartão. (Ent. O3) 
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O formato do workshop e a personalização podem ser fatores de diferenciação entre 

workshops.  

 

 “o que distingue acho que deve ser um mais individual de cada um ir mais para a culinária 

ou ir para outra coisa.” (Ent. O9) 

 

 “É pelo facto de trabalhar assim com as mãos e estar só com uma pessoa.” Ent. O3)  

 

A autenticidade das tradições e o local onde são desenvolvidas são caraterísticas que ajudam 

a distinguir experiências criativas umas das outras.   

 

 “A única coisa, ou das coisas... a única que talvez possa distinguir das outras é que ela é 

mais baseada naquilo que era tradicional feito antigamente. Há experiências gastronómicas de 

pessoas que fazem vários workshops de gastronomia que vão com coisas novas, experiências novas. 

(…) eu penso que seja mais eu ... [respeitar esta tradição] sim, pediram-me uma coisa e eu fui buscar 

exatamente aquilo que era tradição que se fazia antigamente, quase da mesma forma, não digo da 

mesma forma eu fui buscar receitas a livros reconhecidos, por exemplo pelo turismo, pelo nosso 

turismo pela região de turismo, livros que são antigos, mais isso. O que distingue eu penso que seja 

mesmo isso (…) eu penso que seja só mesmo essa parte que seja a receita e ir buscar aquilo que é 

mesmo antigo e tentarmos mesmo mostrar que ... eu sei que os queijinhos de figo que faço que há 

pessoas que os fazem de muitas maneiras de formas diferentes colocam-se a por nozes e pronto, mas 

eu faço aquele que é o tradicional, aquele que eu apresento. (Ent. O5).   

 

 “Distingue-se pela oferta de algo autêntico ao nível gastronómico. (Ent. O11) 

 

 “E … alguma mais valia na cidade que faça com que a cidade seja diferente... e neste caso 

é o mercado e Loulé e a sua heterogeneidade de gente que se envolve ali à volta e que toda a gente 

flui e que tem estas caraterísticas que permite que isto aconteça.” (Ent. O4).  

  

 “Beber um chá com as pessoas de lá. Distingue-se porque é uma experiência local é mesmo 

dentro da natureza onde não há mais intermediários, nem compra nem vendas, o que acontece lá 

nesse momento acontece e também não se pode... sabes o que vais fazer, mas pode dar outra volta. 

Pode ser que acabamos a vir dar uma volta em cima da Rocha. É um momento mesmo que se vive, 

não é uma coisa sistemática, depende da pessoa, depende como eu sinto a pessoa, eu posso dizer 
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que são 2.5 euros, mas eu tenho pessoas que ficaram lá a almoçar não é. Não tenho conhecimento 

de todas as outras, mas o sítio faz a diferença. A Rocha da Pena é um parque natural e só estar lá 

já faz a diferença.” (Ent. O2) 

Ainda a respeito da capacidade que a criatividade tem em potenciar a forma como um destino 

se pode desenvolver de maneira diferenciadora conservando uma autenticidade na forma 

como as experiências são realizadas, destacamos a opinião deste entrevistado.  

 

  “Se calhar o mesmo desenho não funcionaria numa cidade como Portimão por exemplo que 

foi desenraizada de toda a sua identidade por exemplo. Ou Albufeira... (…) um photowalk assim 

desta forma nestes moldes não há” (Ent. O4).  

 

No limite, a caraterística que torna diferente o workshop é a capacidade e competências que 

o criativo ou empresa de turismo criativo têm para se diferenciar dos restantes.  

 

 “É diferente porque eu sou diferente, é muito pessoal. Como te digo a última experiência de 

ser alguém que é extrovertido que tem um à vontade de vida que outro fotografo que até pode ser 

melhor tecnicamente lá na matemática, mas não consegue. Ou seja... acabo por ser um entertainer. 

Nesse sentido o meu photowalk é único por várias diferenças (…). Um photowalk é igual em 

qualquer parte do mundo nesse sentido tens de ir ver a diferença e isso surpreende toda a gente 

porque estão à espera de uma coisa mais técnica. Vamos fazer este exercício, agora vais fotografar 

aqui. E aqui eles fluem eu levo-os e todos os dias saem coisas diferentes e ao mesmo tempo torna-se 

difícil para quem o faz.…” (Ent. O4) 

 

 “o que no pode distinguir das outras empresas ou do trabalho das outras pessoas ... eu acho 

que um pouco talvez o enquadramento e o desenvolvimento dos conteúdos no qual nós tentamos 

sempre fazer o melhor utilizando um pouco ....o nosso background a nossa bagagem cultural, ao 

passo que vamos... se falarmos com ali com as senhoras da empreita, o trabalhos delas é meritório 

aquilo é uma coisa empírica que foi passada algures por curiosidade ou na infância viram e 

apanharam mas se lhes perguntarmos alguns aspeto -Era a minha avó que fazia assim ou o meu pai 

ou a minha mãe e não nos sabem explicar muitas vezes bem o porquê não é? Ou às vezes coisas 

simples. É um pouco... talvez acho que seja esse o principal fator de diferenciação que está por 

detrás dos produtos. (…) se calhar aqui no Algarve mais ninguém esteja a trabalhar a maior parte 

dos produtos que nós trabalhamos excetuando.” (Ent. O7) 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

426 

 

Esta situação tende a depender da qualidade e quantidade de capital cultural e criativo do 

habitus criativo e da capacidade que este tem de continuar a desenvolver competências.  

 

 “Faço mesmo pesquisa, (…)  mas aprofundo sobre aquilo que não está acessível e que não 

é comum e que não é aquilo que toda a gente diz, pronto. Até porque aquilo que eu gosto de transmitir 

são aquelas particularidades mais específicas, com a ligação àqueles locais.” (Ent. 6) 

 

A temática da ruralidade e dos saberes tradicionais culinários permite a distinção das 

experiências criativas oferecidas e a mistura de temas criativos também. 

 

 “Nós em princípio estamos a oferecer experiências únicas na região. De um modo geral não 

existem ofertas nesta área [saberes tradicionais culinários e ruralidade] tanto com as nossas 

caraterísticas. naturalmente existirão nos mesmos domínios, mas com as especificidades que nós 

temos, não. (…) Nesse sentido, penso que temos alguma singularidade.” (Ent. O15)     

 

 “É o tema e a imagem. (…) na rede Loulé criativo, mas nós aqui fazemos uma abordagem 

diferente à gastronomia, digamos que é o pretexto para abordar os locais de outra forma. Tanto que 

fazemos experiência criativas ligadas ao design e não só outras técnicas ligadas ... à arte visual e a 

fotografia. Portanto, gastronomia é apenas o pretexto, temos de abordar uma cidade ou um local de 

alguma forma, abordamo-lo a partir daquele tema, vamos colocando alguns elementos 

gastronômicos também associados às experiências, mas não é uma oferta de gastronomia por assim 

dizer.” (Ent. O6)  

 

Mesmo com uma grande tendência dos criativos afirmarem como são diferentes, nem todos 

têm esta opinião.  

 

 “Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Isso é mais uma resposta para o público do que 

para mim. Não sinto que faço algo diferente, até porque eu ocupo-me muito a documentar-me para 

as minhas coisas e não tenho assim muito tempo, não é tempo é... se calhar devesse olhar mais para 

aquilo que acontece mas não tenho mesmo noção (…) (Ent. O8) 

 

Para a procura o simples ato de procurar este tipo de experiências de turismo criativo poderá 

tendencialmente permitir uma distinção em relação a outros tipos de turistas.  
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 “Eu acho que o facto de se procurar mesmo antes de ter concluído o workshop só o facto de 

haver um interesse, uma procura já aqui... e fugir das praias e do sol, o Algarve oferece ... mas aí já 

é uma população de caraterísticas se calhar mais distintas. Se calhar é uma população que não vem 

cá para passar só uma semana, quer mesmo conhecer mesmo a nossa cultura e ser integrado. Se 

calhar não é envolve tanto faixas etárias mais jovens, pessoas de meia idade não sei. Acho que este 

workshop de [costura] é muito seletivo. E são umas 4 horas de aprendizado e nem todos os turistas 

está disposto a isso. E eu lembro-me de ser agosto e fazia muito calor naquela tarde. Houve-se muito 

aqui no Algarve muitos workshops ligados à gastronomia, doces e aí atrai muito mais gente. Atrai 

gulosos, atrai jovens e depois tem a parte sempre do aperitivo.” (Ent. P1) 

 

 “Quem escolhe ter uma ou mais experiências criativas durante as férias tem uma postura 

mais positiva e responsável como turista, no sentido que demonstra mais respeito pelo que está à 

sua volta, mas essa sempre foi a minha atitude, talvez se tenha apenas apurado.” (Ent. P21) 

 

De acordo com os autores Pappalepore et al., (2010, 2014) os turistas criativos demonstram 

conhecimentos não disponíveis a outros tipos de turistas. Em relação à autenticidade do lugar 

onde estas experiências são desenvolvidas, esta poderá ser mais acessível para este tipo de 

turistas de acordo com o seguinte participante.  

 

 “Não necessito de ser turista para participar nestas experiências, mas sendo consigo muito 

mais facilmente captar o espírito do lugar, contactar com os locais e a sua cultura.” (Ent. P20).  

 

Na opinião de um entrevistado, o consumo de experiências de turismo criativo não tem nada 

a haver com o facto de se poder diferenciar dos outros turistas, mas antes em participar no 

processo de cocriação.  

 

 “Isto não tem nada a haver com ser diferente. Não interessa porque tu crias alguma coisa 

que se torna tua. Torna-se numa experiência tua para o teu próprio enriquecimento pessoal.” (Ent. 

P13)   

 

Os dados quantitativos recolhidos junto dos participantes parecem corroborar as opiniões 

que evidenciadas em relação à capacidade do turístico criativo favorecer a diferenciação dos 

turistas através do seu consumo. A tabela seguinte demonstra estas questões.   
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Figura 15 - Médias das proposições para a dimensão “perfil de consumo do turista criativo” – 

Procura b) 

 

Fonte: Elaboração própria, ouptup SPSS 

 

Segundo os participantes, o consumo de experiências de turismo criativo faz com que estes 

se diferenciem de outros turistas, mas com uma média baixa de 3,91. Correspondente ao que 

é referenciado pela literatura do turismo criativo (ex: Richards, 2011), os participantes 

referem que consumir este tipo de turismo os faz mais conhecedores do dia a dia do destino 

com uma média inequívoca de 4,26. Os dados quantitativaos comprovam assim o tipo de 

distinção para a procura. 

 

Podemos assim considerar a distinção como um dos fatores mais importantes do turismo 

criativo na medida em que, fruto da aplicação das ferramentas de pensamento 

Bourdieusiano”, conseguimos percecionar a forma como oferta de experiências criativas se 

distinguem umas das outras e como a procura evidencia esta distinção. A autenticidade, o 

local, o formato, a temática e os materiais dos workshops e o conhecimento adquirido 

constituem formas que tendem a distinguir as experiências de turismo criativo.  Porque as 

opiniões variam muito consoante os interesses pessoais (motivações e competências) e 

temáticas dos workshops (Arte, Artesanato, Gasronomia, Património e Ritmo), os 

entrevistados foram ainda questionados acerca dos vários tipos de distinção que o turismo 

criativo poderia originar.  

3,91

4,26

Consumir exp. de TC, faz de mim um turista diferente
dos outros

Este tipo de turismo, faz de mim um turista mais
conhecedor do dia a dia do destino

Médias das proposições da dimensão "perfil de consumo do turista 
criativo"  - Procura b)
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5.6.2 Dimensões da distinção simbólica do turismo criativo 

 

A revisão de literatura e a aplicação do quadro analítico de Bourdieu permitiram identificar 

5 tipos de distinção simbólica em relação à oferta e consumo de experiências de turismo 

criativo justificadas já anteriormente no ponto 5 do capítulo 4. Formulamos uma questão de 

ordenação (Stockemer, 2019) a ambas a procura e a oferta de forma a percecionar o que 

criativos e participantes consideravam ser as dimensões de distinção simbólicas mais 

importantes do turismo criativo. Foi assim pedido aos entrevistados que ordenassem entre 

as seguintes opções: Reputação, Reconhecimento, Qualidade da experiência, Transformação 

pessoal e conhecimento acumulado para o futuro 

 

A reputação pode aqui ser entendida como reputação profissional em relação a outro criativo, 

pelo lado da oferta ou distinção em relaçã a outro turista pelo lado da procura. A análise de 

dados demonstra que para a oferta em um total de 19 criativos, 52,6% considera a reputação 

a dimensão menos importante enquanto dimensão de distinção simbólica atribuída ao 

turismo criativo e 31, 6% apenas como 4º escolha. Assim, a grande maioria dos criativos não 

atribui grande importância à reputação profissional.  

 

Tabela 66 - Tabela de frequências Reputação em relação à oferta 

Reputação (Oferta) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 1 5,3 5,3 5,3 

2ºescolha 1 5,3 5,3 10,5 

3ºescolha 1 5,3 5,3 15,8 

4ºescolha 6 31,6 31,6 47,4 

Menos importante 10 52,6 52,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Para o lado da procura, a dimensão da distinção simbólica reputação, demonstra que 39,1% 

a considera a opção menos importante seguida de 30,4% como sendo apenas a 4º escolha, 

porém para 7 participantes (30,4%) consideram a reputação como a mais importante. Isto é, 

apesar desta discrepância, a grande maioria dos participantes atribui pouca importância ao 

contributo que a participação em experiências de turismo criativo tem para se distinguirem 
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de outros tipos de turistas, havendo, no entanto, um terço aproximadamente de participantes 

que considera a reputação a dimensão mais importante.  

 

Tabela 67 - Tabela de frequências Reputação em relação à procura 

Reputação (Procura) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 7 30,4 30,4 30,4 

4ºescolha 7 30,4 30,4 60,9 

Menos Importante 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

No confronto entre oferta e procura podemos ver que é consensual que a reputação não 

constitui a dimensão da distinção simbólica mais relevante no contexto do turismo criativo 

apesar de alguma relevância verificada para a procura.  

 

A dimensão do reconhecimento prende-se pelo lado da oferta com o mercado turístico e pode 

ser compreendida como a concorrência em relação a outros criativos ou empresas de turismo 

criativo, para a procura poderá significar uma distinção em relação às competências detidas 

em comparação com outros turistas como por exemplo conhecimento especializado sobre o 

destino (ex: Pappalepore et al., 2014).  

 

Como podemos ver na tabela de frequências relativa ao reconhecimento no mercado, as 

respostas foram bastante divididas tendo 31,6% dos entrevistados, pelo lado da oferta, 

escolhido o reconhecimento como 4º escolha e 52,6% entre 3º escolha (26,3%) e a dimensão 

menos importante (26,3%). Percebe-se que o reconhecimento não é uma dimensão da 

distinção simbólica do subcampo do turismo criativo visto que nenhum criativo a escolheu 

como a mais importante. Podemos referir que estes resultados são consistentes com a 

importância que os criativos dão às coisas materiais não havendo preocupações financeiras 

significativas em relação a enveredarem por este tipo de turismo. 
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Tabela 68 - Tabela de frequências Reconhecimento em relação à oferta 

 

Reconhecimento (Oferta) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido 2ºescolha 3 15,8 15,8 15,8 

3ºescolha 5 26,3 26,3 42,1 

4ºescolha 6 31,6 31,6 73,7 

Menos importante 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Pelo lado da procura, o reconhecimento obtém resultados muitos díspares como se pode ver 

pela tabela abaixo indicada, ainda assim com 34,8% dos participantes a escolherem este tipo 

de distinção como 2º escolha. No entanto, o reconhecimento reúne 56,5% em conjunto com 

6 participantes a escolherem-no como 4º escolha 26,1% e 7 participantes a determinarem 

que o reconhecimento é o tipo de distinção menos importante (30,4%).  

 

Tabela 69 - Tabela de frequências Reconhecimento em relação à procura 

Reconhecimento (Procura) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 1 4,3 4,3 4,3 

2ºescolha 8 34,8 34,8 39,1 

3ºescolha 1 4,3 4,3 43,5 

4ºescolha 6 26,1 26,1 69,6 

Menos Importante 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria, output SPSS 

 

Quando analisamos a relação entre a oferta e a procura, no que diz respeito ao 

reconhecimento apesar dos resultados muito diferentes poderemos dizer que não é 

considerada uma dimensão da distinção simbólica muito importante reunindo mais de 

metade das escolhas em ambos os lados superiores a 50% como 4º escolha e menos 

importante.  

 

A Qualidade da experiência refere-se à qualidade imprimida pelos criativos no 

desenvolvimento das suas experiências e para o lado da procura poderá ser entendida com o 
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sentimento de realização, aprendizagem de competências, etc. Esta é a escolha mais 

importante para a oferta com 42,1% das escolhas, tendo obtido igualmente 21,1% de 

preferência como 2º escolha, o que corresponde a algumas referências já aqui indicadas pelos 

criativos em relação à preparação prévia que é necessária haver antes de fazer os workshops, 

à necessidade de atualização de conhecimentos (subponto 5.4.1), o incentivo criativo 

(subponto 5.4.5) e o espirito do empreendedorismo criativo (subponto5.4.2) evidenciado 

pelos fornecedores das experiências. Fica demonstrado a qualidade da experiência como a 

dimensão da distinção simbólica do subcampo do turismo criativo mais importante para o 

lado da oferta.  

 

Tabela 70 - Tabela de frequências Qualidade da experiência em relação à oferta 

Qualidade da experiência (Oferta) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 8 42,1 42,1 42,1 

2ºescolha 4 21,1 21,1 63,2 

3ºescolha 3 15,8 15,8 78,9 

4ºescolha 3 15,8 15,8 94,7 

Menos importante 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria output SPSS 

 

Para os participantes de experiências de turismo criativo esta dimensão da distinção 

simbólica do turismo criativo segue a tendência da oferta, na medida em que, as opções de 

toda a amostra se distribuem entre mais importante (39,1%), 2º escolha (21,7%) e 3º escolha 

com 39,1%. Estes resultados atestam a importância que a experiência tem de possuir de 

forma a responder aos objetivos dos participantes.  

 

Tabela 71 - Tabela de frequências Qualidade da experiência em relação à procura 

Qualidade da experiência (Procura) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 9 39,1 39,1 39,1 

2ºescolha 5 21,7 21,7 60,9 

3ºescolha 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria output SPSS 
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Torna-se consensual para ambos os lados da oferta e da procura que, a qualidade da 

experiência criativa, é a dimensão de distinção simbólica mais importante na oferta e 

consumo deste tipo de turismo. Este destaque coincide com as referências que os 

participantes mencionam em relação à efetividade dos workshops criativos em possibilitar o 

desenvolvimento de competências criativas (subponto 5.4) e contribuírem para os 

pressupostos de ambos. 

 

A transformação pessoal é uma dimensão ligada ao caráter generativo do turismo criativo de 

criação de valor, das experiências transformativas que oferece, possibilitando acrescentar 

significado às vivências dos habitus criativos. Esta dimensão de distinção simbólica reúne 

31,6% das escolhas dos entrevistados como 3º escolha e 56, 6% dos criativos escolhendo a 

transformação pessoal como 2º escolha (26,3%) e a mais importante das dimensões (26,3%).  

 

Tabela 72 - Tabela de frequências Transformação pessoal em relação à oferta 

Transformação pessoal (Oferta) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 5 26,3 26,3 26,3 

2ºescolha 5 26,3 26,3 52,6 

3ºescolha 6 31,6 31,6 84,2 

4ºescolha 2 10,5 10,5 94,7 

Menos importante 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria output SPSS 

 

Para a procura, a transformação pessoal varia bastante visto que 39,1 % consideram-na como 

2º escolha, 17,4% como 3º escolha e novamente 39,1% como 4º escolha. Esta discrepância 

evidencia a diversidade de motivos que levam os participantes a consumirem este tipo de 

experiências o que ajuda a percecionar as referências que a oferta refere acerca dos seus 

participantes. Uns já dominam as artes, outros não. Alguns participantes procuram sim 

desenvolver competências, mas outros procuram apenas divertir-se (subponto 5.7).  
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Tabela 73 - Tabela de frequências Transformação pessoal em relação à procura 

Transformação pessoal (Procura) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Muito importante 1 4,3 4,3 4,3 

2ºescolha 9 39,1 39,1 43,5 

3ºescolha 4 17,4 17,4 60,9 

4ºescolha 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria output SPSS 

 

No entanto, apesar de resultados tão diferentes, poderemos afirmar que a transformação 

pessoal tem importância visto que a maioria da oferta e da procura situa esta dimensão entre 

as três primeiras opções com 84,2% para a oferta e 60,9% para a procura respetivamente.  

 

O conhecimento acumulado para o futuro diz respeito ao conhecimento desenvolvido 

durante os workshops criativos e a possibilidade de o reaplicar num futuro próximo.  Este 

parece ser importante visto que foi apontado como 2º escolha por parte de 31,6% dos 

criativos, seguido de perto com 26,3% como a dimensão da distinção simbólica mais 

importante para o lado da oferta.  

 

Tabela 74 - Tabela de frequências Conhecimento acumulado para o futuro em relação à oferta 

Conhecimento Acumulado para o futuro (Oferta)  

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 5 26,3 26,3 26,3 

2ºescolha 6 31,6 31,6 57,9 

3ºescolha 4 21,1 21,1 78,9 

4ºescolha 2 10,5 10,5 89,5 

Menos importante 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria output SPSS 

 

Para o lado da procura, o conhecimento acumulado para o futuro é relativamente importante 

visto que 39,1% dos participantes escolheram esta dimensão da distinção simbólica como 3º 

escolha, sendo que mais de metade dos participantes a situa entre as 3 primeiras posições 

como é indicado na tabela de frequências seguinte. 
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Tabela 75 - Tabela de frequências Conhecimento acumulado para o futuro em relação à procura 

Conhecimento Acumulado para o futuro (Procura) 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Mais importante 5 21,7 21,7 21,7 

2ºescolha 1 4,3 4,3 26,1 

3ºescolha 9 39,1 39,1 65,2 

4ºescolha 1 4,3 4,3 69,6 

Menos Importante 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fonte: Elaboração própria output SPSS 

 

No confronto entre oferta e procura, o conhecimento acumulado para o futuro torna-se 

importante com maior ênfase para a oferta. Este dado parece suportar as referências dos 

entrevistados quando questionados acerca da efetividade de aprendizagem durante os 

workshops e a intenção eventual de reaplicação de conhecimentos no futuro por parte dos 

participantes.  

 

Em jeito de síntese final, poderemos dizer que para o lado da oferta a qualidade da 

experiência surge no topo das preferências dos criativos, seguido do conhecimento 

acumulado para o futuro como 2º escolha, a 3º escolha a transformação pessoal, em 4º lugar 

a reputação e o reconhecimento como a dimensão da distinção simbólica menos importante, 

revelando aqui o maior consenso entre criativos.  Por outro lado, para a procura, a qualidade 

da experiência reúne as preferências dos participantes como a dimensão da distinção 

simbólica mais importante, a transformação pessoal com como 2º escolha, o conhecimento 

acumulado para o futuro como 3º escolha, o reconhecimento como quarta escolha e por fim 

a reputação como a dimensão menos importante para os participantes verificando-se que não 

existem grandes diferenças de ordenação entre Oferta e Procura. 

 

Em forma de complemento, foi elaborado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney que 

segundo os autores consultados, permite averiguar se as ordens médias de dois grupos 

independentes diferem ao nível de uma variável dependente ordinal. Este teste assume que 

as distribuições tenham a mesma forma, embora esta não tenha de ser normal (Martins, 2011; 

Pestana & Gageiro, 1998). Para encontrar eventuais diferenças entre a Oferta e a Procura, 

nas respostas à questão de ordenação, utilizou-se o teste não paramétrico, neste caso de 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

436 

 

Mann-Whitney (teste para duas amostras independentes). Neste caso as amostras são a 

“oferta” e a “procura”. Os resultados são p>0,05 para todas as questões pelo que não há 

diferenças significativas nas respostas dadas por cada uma das amostras validando assim as 

conclusões da abordagem qualitativa anterior.  

 

Tabela 76 - Tabela de teste Mann-Whitney de questão de ordenação 

Estatísticas de testea 

 
1Reputaçã

o 

2Reconhecime

nto 

3Qualidade 

da 

experiência 

4Transformaç

ão 

5 

Conhecimento 

Acumulado 

para o futuro 

U de Mann-Whitney 171,500 199,000 207,500 162,000 157,500 

Wilcoxon W 447,500 475,000 483,500 352,000 347,500 

Z -1,272 -,510 -,293 -1,481 -1,588 

Significância Sig. 

(bilateral) 

,203 ,610 ,770 ,139 ,112 

Sig exata (bilateral) ,205 ,619 ,778 ,134 ,115 

Sig exata (unilateral) ,102 ,312 ,384 ,065 ,058 

Probabilidade de ponto ,003 ,002 ,002 ,001 ,000 

a. Variável de Agrupamento: Perfil do Inquirido 

Fonte: Elaboração própria output SPSS 

 

5.6.2.1 Outras dimensões da distinção simbólica do turismo criativo. 

 

Os entrevistados foram igualmente questionados acerca de outra dimensão da distinção 

simbólica que pudesse na sua opinião ser atribuída à oferta e ao consumo de experiências de 

turismo criativo. Cerca de 16% (3pax) do lado da oferta e cerca de 70% (16pax) do lado da 

procura não sabiam ou não responderam a esta questão, o que evidencia que do lado da oferta 

haverá uma tendência para conhecer melhor a capacidade que o turismo criativo tem para os 

distinguir em relação aos outros do que os participantes. Assim, parece ser claro existir uma 

maior perceção do potencial de distinção do turismo criativo da parte dos criativos. 

 

Como outras dimensões da distinção simbólica passíveis de serem atribuídas ao turismo 

criativo, os criativos referiram a alegria e a gratificação pessoal como resultados 

diferenciadores de este tipo de turismo como podemos ver pelos seus testemunhos.  
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 “Quando fazemos workshop temos de nos divertir, estar bem-disposto, genuinamente. Boa 

disposição.” (Ent. O18) 

 

 “de facto estamos aqui numa região muito turística e eu como tenho gosto pela criatividade 

também sinto de certa forma realizada ou é gratificante para mim para oferecer alguma coisa nesta 

coisa, nesta questão. Gratificação pessoal porque estar a oferecer alguma na minha região é alguma 

coisa que eu gosto, e se calhar gostaria de encontrar também quando faço turismo.” (Ent. O9)  

 

Devido ao caráter de proximidade, cocriação e partilha de conhecimento (5.4.8) pelos menos 

três criativos referiram a amizade como outro tipo de distinção que a prática do turismo 

criativo origina quando falamos especialmente de workshops criativos.  

 

 “Por isso não é simplesmente estar ali, é a conversa a amizade que se cria, é a experiência 

é o que levam e o que deixam.” (Ent. O16) 

 

 “A amizade. Porque adquiro amizade. Posso dizer que tenho uma amiga ... um casal amigo 

que veio fazer a experiência (…)  e foi a primeira pessoa que fez essa experiência. Ficamos amigos 

e já vai dois anos, (…). E a partir daí ela já fez mais workshops comigo mas para além disso ficamos 

amigas fora daqui. Digamos que pronto que a amizade. Não sei se as outras pessoas retiram a 

amizade [das experiências que fazem]. Eu por exemplos de pessoas portuguesas, estou a falar destes 

exemplos.” (Ent. O5) 

 

 “Lembro-me dos laços que ficam humm... da sensação do dever cumprido que eu acho que 

é o mais importante, hummm e eu há uma coisa que eu sinto muito quando eu acabo um workshop e 

vejo que as pessoas estão satisfeitas e que conseguiram acumular esse conhecimento, é uma 

sensação de alegria de... dever cumprido. De alegria.” (Ent. O17)  

 

Correspondendo à literatura do turismo criativo, pelos menos dois criativos identificam a 

autenticidade cultural ou do lugar como mais valia distintiva de este tipo de turismo. 

 

 “temos de estar sempre prontos para partilhar essa autenticidade sem falsas modéstias e 

acho que isso é super importante.” (Ent. O13) 
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[acerca do local onde são realizados os workshops] “Reserva Natural Peninha (Rocha da Pena)” 

(Ent. O2)  

 

Em ligação com uma das contribuições que o turismo criativo pode originar, a preservação 

da riqueza patrimonial e das artes tradicionais, é um elemento distintivo de esta prática 

turística como referem três entrevistados.  

 

 “a valorização das artes, saberes tradicionais” (Ent. 15) 

 

 (…) “É para a região que tens de olhar. (…)  Turismo criativo sempre existiu. Tu pagas por 

uma experiência. O que temos é uma coisa para a qual não se olhava que é... sei lá...  apanhar 

azeitonas pode ser uma experiência, então olhou-se para isto tudo é turismo, tudo pode ser 

aproveitado. (…) agora imaginar agente ir apanhar as azeitonas e ... agora como é que se trabalha 

isto ... é através das coisas que o país sempre esteve um bocado reticente…” (Ent. O4) 

 

 “Preservação do Património” (Ent. O7) 

 

Outros 2 entrevistados convergem na ideia de que o desenvolvimento económico e territorial 

(5.10) é outra dimensão distintiva do turismo criativo.  

 

 “estas experiências fazem com que haja uma movimentação económica relativamente, eu já 

falei deste aspeto pelo facto de na cerâmica de encontrar os materiais necessários para desenvolver 

a atividade, relativamente à cerâmica em pelo facto de as pessoas participarem nestes workshops e 

nestas experiências faz que se procure este tipo de comércio e estimula de certa forma não só o 

conhecimento que envolve isso, mas também a prática desse comércio. Ou seja, as pessoas ficam a 

saber onde há esses materiais, onde são explorados como são explorados, como são comercializados 

e pode até de certa forma sugerir oportunidades de negócio locais e assim. Já se tem falado sobre 

isso até. Isto é tudo muito recente, em Loulé e alguns destes aspetos ainda não são concretizados, 

mas já têm um valor de discussão entre as pessoas. Nesse aspeto é uma dimensão que pode ter 

importância.” (Ent. O10) 

 

 “Contribuir para o desenvolvimento da cidade. Transmitir o valor da cidade.” (Ent. O10) 
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Por fim, uma criativa refere ainda a capacidade de melhoramento que as experiências de 

turismo criativo concedem ao habitus criativo na medida em que, a repetição e o empenho 

podem produzir resultados positivos no desempenho e desenvolvimento de competências.  

 

 “Aqui há sempre quando as pessoas experienciam uma coisa destas ou pelo menos têm 

contacto com algumas vertentes do turismo criativo, aquilo que eu conheço de n experiências e de 

pessoas que eu conheço elas têm vontade de fazer mais e de procurar outras coisas do turismo 

criativo. (…) o turismo criativo é lato de alguma maneira e pode acontecer de maneiras distintas 

com uma experiência de um workshop com uma família do próprio território, sei lá com um 

conhecimento ou experiência, geralmente aquilo que eu conheço está muito ligado à parte da 

gastronomia e principalmente aqui no Algarve e há muitas experiências que ligam isso e os cheiros 

e os sabores ficam marcados na nossa memória daquilo que eu conheço as pessoas querem subir 

um nível mais acima, vão à procura de experiências mais intensas, mais profundas ainda. É a 

repetição (melhoramento) é um entre aspas um upgrade.” (Ent. O1) 

 

A Procura quando questionada sobre outra dimensão da distinção simbólica atribuível ao 

turismo criativo refere o lazer e o ambiente recreativo das experiências o que reflete o que 

alguns criativos referem que nem todos os participantes procuram aprender de facto 

competências, mas por outro lado passar um tempo agradável.  

 

 “Lazer” (Ent. P20) 

 

 “Aprendizagem num contexto recreativo (Ent. P11) 

 

A curiosidade e a capacidade para ser surpreendido e o crescimento pessoal são igualmente 

dimensões distintivas apontadas por três participantes.  

 

 “Curiosidade”. (Ent. P18) 

 

 “Ser surpreendido. Do gênero já fiz tudo, porque muita gente viaja hoje muito e essa... o ser 

surpreendido. (…) chega e diz, epá eu já fiz muito coisa, já viajei imenso, mas eu nunca tinha feito 

isto. Ou seja, é irmos mesmo à procura... epá eu hoje adquiri um conhecimento, uma competência 

ou uma degustação de sei lá, não sei”. (Ent. P22) 
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 “Crescimento pessoal”. (Ent P15) 

 

É interessante que,  a “outra” dimensão que ambas a oferta e a procura evidenciaram como 

sendo distintiva, é a partilha de conhecimento intercultural que parece coincidir com a ideia 

de capital intercultural (Pöllmann, 2013, 2016) e criativo.  

 

 “O ser diferente é porque conhecemos outras pessoas e acabamos sempre por saber algo 

dos outros não é, portanto, e conseguimos ver ou perceber que realmente nos vivemos todos no 

mesmo mundo apesar das diferenças, mas acabamos por... há muitas pessoas com os mesmos ideais 

e com a mesma filosofia de via ou mesmo pessoas que tenham estilo de vida completamente diferente 

mas acabam por ser gostos muito semelhantes muito idênticos. Portanto acaba por ser engraçado 

tirar essas ilações”. (Ent. O19)  

 

 “Transmissão de conhecimento. Nesta sociedade em que somos todos materialistas acho 

que é muito importante, para os que recebem e os que o dão passar conhecimento. Transmitir. Lá 

está não é só transmitir a técnica é também a proximidade com a pessoa, a gente vai falando e vai 

evoluindo também como pessoa.” (Ent. O3)  

 

 “A partilha” (Ent. O6) 

 

 “Se pensar em algum exemplo prático vai coincidir com o que já falamos. Imagine como a 

passagem de conhecimento familiar, vai bater na competência adquirida. Já que eu sou turista, este 

não é o meu meio familiar a minha familia veio comigo e também não tem este tipo de 

conhecimento.”(Ent. P1) 

 

 “Contacto com pessoas diferentes” (Ent. P21) 

 

A capacidade do turismo criativo em ser diferente e distintivo é muito ampla o que se torna 

possível percecionar quando aplicamos o quadro analítico de Bourdieu e os seus seguidores. 

Da ênfase do desenvolvimento pessoal e dos sentimentos, à aprendizagem e transmissão de 

conhecimentos parece favorecer um caráter distintivo aos participantes e fornecedores das 

experiências. Os criativos parecem mais despertos para a capacidade de desenvolvimento 
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económico do território e preservação das artes tradicionais do que a procura, talvez porque 

tenham um maior domínio sobre o mundo das artes.    

 

5.6.3 Reconhecimento e reputação 

 

Como vimos nos subpontos anteriores, o reconhecimento e a reputação não parecem 

desempenhar um papel distintivo muito importante para ambos os lados da oferta e da 

procura. No entanto para alguns dos entrevistados, essa importância existe e as referências 

recolhidas adequam-se à posição de privilégio que estes criativos detêm no subcampo do 

turismo criativo. O reconhecimento pessoal de fazer parte dos criativos advém dos outros o 

que ajuda a seguinte criativa a continuar a melhorar.  

 

 “Sim [sou uma artista criativa] porque pelo menos é isso que as pessoas me têm dito porque 

eu estou sempre à procura de ideias novas nunca apresentei a mesma coisa acho que sim, pelo menos 

estou a tentar”. (Ent. O3) 

 

A repetição de participantes e a afluência de profissionais das áreas criativas ajudam a 

reconhecer a qualidade dos criativos e dos seus workshops.  

  

 “Já tive repetentes, já tive pessoas que repetiram por que acham que é divertido e que é uma 

forma diferente. Já tive pessoas que estavam à espera e participaram em outros (…) a minha é uma 

das mais requisitadas”. (Ent. O4)  

 

 “eu tenho gente que tem profissionais a ir às oficinas e de início ficava muito constrangida 

porque são pessoas que tinham muito mais experiência do que eu. Muito mais sabedoria, mas 

ouviram dizer que ali se explica não sei que não sei que mais (…) (Ent. O8) 

 

Uma boa reputação é assim uma forma de distinção, o que permite um maior conhecimento 

do seguinte criativo e o poder de decidir desenvolver outros workshops em outros lugares. 

 

 “É assim, isto de uma forma, se olharmos para isto, como a atividade teve sucesso, isto traz-

me alguma reputação enquanto artista muita gente sabe quem eu sou de alguma forma tornei-me.… 

não foi só a atividade do Loulé Criativo, mas contribui para que eu hoje seja um nome mais 
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conhecido do que era. Era totalmente desconhecido. Hoje já não sou tão desconhecido a nível 

regional, a nível nacional ainda sou desconhecido. A nível regional as pessoas já sabem quem eu 

sou. Às vezes... então você não é.… e eu fico pronto. Curiosamente ou muitas vezes através do Loulé 

Criativo (…) já fui convidado para fazer noutras localidades do Algarve e dizem: você não quer 

fazer uma aqui? E eu digo-lhes isso não funciona assim. Não é que eu tenha aqui… não há proibição, 

também não gostaria de por Albufeira e Loulé [num lugar destaque internacional na área criativa do 

workshop] parecia uma multinacional tipo Macdonalds tipo um branding, mas eu disse-lhes isso 

não é desenhado assim tem de ser uma coisa única. (…) E isso é um pouco por isso é que é difícil 

implementar um molde em qualquer cidade. Eu já estive a perceber porque é que isso não funciona 

(…) depois eu digo-lhes rapazes vocês não têm caraterísticas para fazer uma coisa entretida. E eu 

não quero estar a fazer aquela coisa de aí agora fotografas aqui à frente e agora fotografas aqui 

atrás enfoca, desfoca e agora tiras à fachada.”.(Ent. O4)  

 

Mas com mais poder e capital social, também a responsabilidade tende a ser maior como 

refere esta entrevistada conscientemente.  

 

 (…) “nós temos que ter noção desta responsabilidade porque se há pessoas que confiam em 

nome e influenciamos. Eu não sabia disso, mas sinto isso depois com o feedback que tenho há 

realmente pessoas que ficam a confiar em nós. E nós temos de ter muito cuidado com isso e muita 

cautela para os não enganar”. (Ent. O8)  

 

O incentivo que a Rede proporciona é já internacional como é referido pelo seguinte 

entrevistado.  

 

 “Já tive pessoas do Canadá, uma senhora do doutoramento que já tinha ouvido falar disto. 

Isto afinal chega a uma dimensão que a gente, muda alguma coisa, (…)  mudou ao nível do prestígio. 

Prestigia-me um bocadinho e tenho orgulho. E essa senhora escreveu lá um artigo sobre o 

photowalk, aqui já tive outras revistas a fazer também e ... já houve pessoas que se interessaram 

sobre isto. De alguma forma também contribui para mim e para a rede e isto é uma coisa simbiótica 

de alguma forma. (…) Já aqui veio uma senhora de Braga também fazer aqueles… que viajam… 

uma brasileira sobre teatro, sobre turismo criativo e faz experiências e divulga. ” (Ent. O4) 
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Como vimos anteriormente, grande parte dos entrevistados não atribui muita importância ao 

reconhecimento e reputação que possam advir da oferta e consumo de experiências de 

turismo criativo na rede Loulé Criativo, mas do lado da oferta pelos menos, alguns criativos 

reconhecem a importância deste tipo de distinção. Assim podemos afirma que para os que 

dão alguma importância ao reconhecimento e reputação, maior no lado da procura, a prática 

de turismo criativo concorre para a distinção do turista criativo em relação aos demais.  

 

5.6.4 Linguagem técnica 

 

Esta subcategoria espelha o nível de especialização e domínio de competências criativas 

exibidas por parte dos criativos. Sem ter sido solicitado diretamente ou indiretamente em 

qualquer momento das entrevistas, o discurso técnico do criativo foi surgindo a espaços 

sempre que se tornava necessário aprofundar algum pormenor técnico dos workshops e 

demais artes nele envolvidas. O habitus criativo parece reconhecer o timing e a necessidade 

de “evidenciar” conceitos, justificar termos e explicar técnicas específicas o que permite 

esclarecer duas coisas: quem domina ou não os códigos necessários à sua compreensão como 

por exemplo participantes (incluindo o autor deste estudo) e por conseguinte, a distinção 

entre o habitus mais ou menos criativos, distinção essa, exibida através da posição dos 

agentes do subcampo criativo e o capital cultural e criativo por eles detido.  

 

Em ambos os workhops a utilização de linguagem técnica, com maor ênfase no workshop 

de pintura de azulejo comparado com o da gastronomia, permitiu demonstrar a diferença 

entre criativos e os participantes, pois estes procuravam apreender os conceitos mencionados 

ainda que de forma breve. O processo de cozedura do azulejo, de secagem, a utilização de 

outras técnicas foram sendo referidas existindo participantes que assentiam com a cabeça e 

outros pareciam não conhecer o pouco do que ali se falava.  

 

A correlação entre as subcategorias workshops criativos e linguagem técnica é de 0,83 

correspondendo a uma correlação forte nos momentos durante. A tabela seguinte aponta o 

total de referências. 
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Tabela 77 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops e 

linguagem técnica) 

  Linguagem 

técnica (Antes) 

Linguagem 

Técnica (Durante) 

Linguagem técnica 

(Depois) 

Workshops 

criativos (Antes) 

4 ----------------- ------------------- 

Workshops 

criativos (Durante) 

1 36 --------------------- 

Criatividade 

(Depois)  

------------------- 3 ---------------------- 

Fonte: Elaboração própria 

 

Uma visão competente sobre a gastronomia foi referida pela seguinte entrevistada que exibe 

assim o capital detido sobre a área gastronómica.  

 

 “A base do que faço é a comida popular, a comida do povo, porque nós temos a comida 

erudita a comida dos conventos está muito bem documentada, que é a doçaria conventual, e é natural 

porque os autores dela eram quem sabia escrever é natural que tenham sido eles a deixar registos. 

O povo não sabia escrever até há pouco tempo, a grande maioria. Aliás nós estamos a viver pela 

primeira vez um tempo em que o povo o povo está a escrever o seu receituário, (…) quem estiver 

atento e quem não estiver numa de congelar a história felizmente é impossível, pode reparar que se 

calhar a gastronomia é muito mais viva do que alguns tentam fazer passar. Porque aliás não há 

pratos tradicionais, há métodos tradicionais daí haver aquela discussão que aliás se passa através 

de freguesias. - Não não o folar não se faz assim. Não não o folar faz-se assim porque a minha mãe 

e a minha avó faziam, mas não a minha avó fazia... E esta discussão é uma discussão, eu não vou 

dizer que ela é uma não discussão porque ela é efetivamente uma discussão, mas é uma discussão 

sem fim porque é tudo tradicional. O que se passa é que as pessoas tinham ingredientes, não tinham 

muita variedade, portanto não podiam dar uma coisa que se pergunta hoje.” (Ent. O8) 

 

A menção de uma fonte reconhecida atesta esse conhecimento por parte da mesma 

entrevistada.  

 

 “Aliás aqueles provérbios, aquele proverbial todo com pão lá no meio. A maior parte das 

vezes quer dizer pão literalmente. A Professora Isabel do Carmo tem uma passagem interessante 
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numa publicação qualquer onde defende isso. Porque era pão, portanto não há e todos ralham.” 

(Ent. O8)     

 

A utilização e a explicação dos termos técnicos facilitam a compreensão dos mais incultos.  

 “A decoração em chocolate é uma das vertentes de quem trabalha em chocolate (…) 

Complexidade nos bombons, passar dos bombons simples são chamados os bombons massivos aos 

bombons recheados e às trufas são três coisas distintas e que a sua complexidade vai aumentando e 

depois as decorações artísticas em chocolate que é mais um bocadinho de trabalho, para além da 

criatividade que se possa juntar. (…) O chocolate absorve tudo. O inimigo número 1 do chocolate é 

a água, nos seus vários estados liquido ou humidade que está no ar. Isso tem a haver com o processo 

de fazer os bombons e tem muita influência. (…) para se fazer bombons, tabletes ou esculturas, o 

que for, o que temos de aprender a fazer é, temperar o chocolate ou a fazer a pré-cristalização 

usando outro termo técnico e de quem trabalha o chocolate. Então o que eu ensino é isso a 

temperagem e a fazer para os três tipos de chocolate” (Ent. O1)  

 

“com isto que é o fermento de pão pode ser de dois tipos um alimentar que é uma colónia de fungos 

e bactérias de grosso modo que se desenvolve, é um mutualismo muito interessante, evolutivo, é com 

isto que eu trabalho. (…) nós passamos esta mensagem às pessoas e dizemos-lhe esta receita diz, 

tenho este ingrediente aqui, porque este ingrediente te vai dar à receita por exemplo a função 

geletinadora do amido. Se tu não tiveres este e perceberes que há amido disto e daquilo tu de certeza 

vais ter uma alternativa em casa quendo o ingrediente se acabar.” (Ent. O8) 

 

A explicação de como funciona um workshop torna-se também uma forma de exibir este 

capital criativo especializado ajudando o criativo a distinguir em relação aos não 

conhecedores.  

 

 “os workshops que eu faço e que desenvolvi têm duas maneiras. Ensina-se a pessoa a fazer 

a peça fora da roda do Oleiro. Aliás isto tudo começou sem rodas de oleiro, inicialmente isto tudo 

começou tudo à mão. Não havia rodas de oleiros, depois começaram a surgir rodas de oleiro 

manuais e atualmente as elétricas. O que passo para as crianças... eu gosto do trabalho com as 

crianças porque eu optei por fazê-lo com as crianças ... o que nós ... fazemos num workshop... nós… 

explica-se como é que a pessoa ou a criança ou a um adulto como é que pode fazer uma peça fora 

da roda de oleiro. Como é que a pode fazer do princípio até ao fim. Sem a necessidade da roda, aí 
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sim a pessoa leva as bases porque há várias formas diferentes de fazer, há várias técnicas que são 

explicadas e isso de a pessoa tiver mão, como se costuma dizer, para isso. Começou com o barro, 

lógico que vai tentando... não se consegue porque não temos uma múfula, a peça não pode ser 

utilizada, apenas como mera decoração.” Ent. O16)  

 

(…) “nos meus workshops eu faço uma primeira apresentação, explico o que vamos fazer, o processo 

e depois a seguir passo para os formandos. (…)  Trabalhamos os três tipos de chocolate o branco, 

o negro e o de leite. Cada um deste tipo de chocolate tem a sua maneira de se transformar nos 

bombons que tem a haver com a temperatura em com o que se trabalha o chocolate nomeadamente 

outras coisas que afetam a chamada temperagem.” (Ent. O1)  

 

Porque isso é que eu proponho muito mais vezes o workshop do móvel, são três dias. E que abrange 

várias técnicas, é o móvel, é redondo são as gavetas, tem várias partes (…) é bastante físico parece 

que não mas cortar a x-ato todo o dia, fazer força para a cola agarrar é bastante difícil. Moldar ter 

atenção, estar atenta, não perder atenção tem de se fazer o inicio, aí sim eu quando proponho tenho 

já ...aí como se chama, tenho uns moldes, umas formas de maneira a não perder tanto tempo.” (Ent. 

O3) 

 

A explicação das técnicas utilizadas ajuda os participantes a interiorizarem processos mais 

ou menos complexos.  

 

 “No fundo é ensinar a verdadeira técnica, é saber depois aplicar qual é receita matemática 

porque no fundo a máquina trabalha de forma matemática ... exposição, velocidade e sensibilidade 

é como o triângulo do fogo e depois saberes de forma a seres mais regular naquilo que fotografas” 

(Ent. O4) 

 

O conhecimento das técnicas pode não ser suficiente para se dominar uma determinada área 

criativa.  

 

 “Não a técnica é o que toda a gente pensa que é o isso, a abertura e tal mas isso não é 

técnica. ... Uma receita não é uma técnica. Quando tu abres o livro de culinária, a técnica vai no 

corte vai na maneira como tu trabalhas lá na cozinha e fluis lá dentro não como quantas gramas 

metes ou como é que descasca a batata ou como usas ... a técnica é quando tu consegues aliar 
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imagina o olhar e toda a sua sensibilidade em relação ao teu redor tu conseguires compreender 

como é que captas as coisas ou como é que vais contar a história. É como abrir o caderno e pegas 

na caneta e vais contar uma história tenho que imaginar ou pelo menos... ou seja essa é a verdadeira 

técnica, a técnica como tu interages e depois ensino alguns pequenos truques para as pessoas se 

libertarem, para os mais tímidos há sempre várias maneiras de interagir ou de conseguir as coisas 

ou de idealizar aquilo que pretendem. Se tu não souberes o que vais fotografar... começa logo por 

aí. (…) olha carreguei no botão e saiu uma coisa altamente e depois não sabes repetir.” (Ent. O4)  

 

É percetível pela análise das referências o nível de complexidade que carateriza alguns dos 

testemunhos aqui evidenciados. Os criativos exibem assim um capital cultural e criativo 

elevado ajustando-se à posição dominante que exibem no subcampo do turismo criativo. A 

distinção é expressa pelo domínio de uma linguagem específica de uma ou várias áreas 

turísticas.  

 

5.7 Reaplicação do conhecimento cocriado e feedback criativo 

 

O output das experiências criativas e o desenvolvimento de competências criativas é um dos 

temas mais recorrentes da literatura do turismo criativo. Os autores referem-se à aquisição 

de conhecimentos e competências culturais e criativas baseadas na cultura do destino onde 

as experiências são desenvolvidas. Porém, as menções acerca da aplicação deste 

conhecimento cocriado ou sequer a intenção em reaplicar este conhecimento apesar de tácito 

pela própria natureza generativa deste segmento, não se encontram devidamente 

fundamentadas. Desta forma, optámos por questionar a oferta acerca da sua perceção sobre 

esta aplicação de conhecimentos e competências ou pelo menos a sua intenção e à procura 

se replicou ou se era sua intenção de os reaplicar.  

 

A correlação entre criatividade, feedback criativo, workshops criativos e aplicação do 

conhecimento cocriado foram analisados de forma a relacionar igualmente as principais 

ferramentas do modelo Bourdieusiano habitus, capital e campo. Existe uma forte correlação 

entre feedback criativo e a aplicação do conhecimento cocriado de 0,78 e workshop criativos 

e aplicação do conhecimento cocriado de 0,76. Por fim a correlação entre workshops 

criativos e feedback criativo é igualmente forte a registar 0,74.  
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Tabela 78 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Aplicação do 

conhecimento, Feedback criativo e workshops) 

 Feedback 

criativo 

(Depois 

Workshops 

criativos 

(Durante) 

Workshops criativos 

(Depois) 

Aplicação do 

conhecimento 

cocriado (Durante) 

1 9 0 

Aplicação do 

conhecimento 

cocriado (Depois) 

53 9 21 

Feedback criativo 

(Depois) 

-------------- 9 13 

Fonte: Elaboração própria 

 

A aquisição dos conhecimentos adquiridos durante os workshops como vimos anteriormente 

são efetivos. De igual forma percebemos que é perceção da oferta de que existe alguma 

aplicação do conhecimento adquirido previamente pelo feedback que os participantes dão 

aos criativos e da aplicação de conhecimentos por parte da procura. 

 

 “eu vejo que (…) as pessoas estão a fazer. Agora no workshop três inglesas, uma delas já 

me deu feedback que já fez em casa. Portuguesas que também que fizeram, jovens que aí estavam 

também já fizeram. Normalmente elas dão-me.… dizem, mandam um email ou uma mensagem, com 

o meu contacto torna-se mais fácil. Mas sim há bastante feedback em relação a essas situações.” 

(Ent. O5) 

 

“É reduzido... a utilização prática dos conhecimentos, ou seja, transportar os conhecimentos 

para depois efetivamente construir objetos fazer essa prática no dia a dia, não é.… existe, tenho 

conhecimento de pessoas que compraram equipamento ou frequentam, fazem em casa e frequentam 

sítios onde podem cozer as peças e assim.” (Ent. 10)  

 

 “Sim é mesmo essa a ideia. Porque isso é que eu proponho muito mais vezes o workshop do 

móvel, são três dias (…) abrange várias técnicas (…) faz com que a pessoa tenha as bases para fazer 

o seu próprio mobiliário. A ideia é essa. Não é depois dali não faz mais nada. Não é só o workshop 

é mesmo bases para continuar e aplicar mesmo”. (Ent. O3) 
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 “Sim eu acho que sim aprendem e algumas até foram e fizeram em casa. O pão não digo 

porque o pão tem uma dinâmica diferente porque só se a pessoa tem um espaço ou espaço aberto, 

um forno, eu fiz a atividade do pão porque tenho um forno tradicional no exterior e isso foi possível, 

mas por exemplo, o figo, a massa de figo, ... a parte das artes da Palma do esparto, tudo isso é 

possível fazer depois particularmente, tentar fazer algumas coisas engraçadas. Eu acho que sim 

acho que eles fazem o que aprenderam. Tive feedback de alguns. A capacidade maior que tive (de 

receber participantes) foi quando fiz a atividade do pão e tive 12 a 14 pessoas e do pão tentaram 

alguns uns 4 tentaram fazer e conseguiram, mas no forno doméstico não tem aquele impacto como 

se pode ter num forno exterior comunitário“. (Ent. O12) 

 

“Sim já fiz outros taleigos pequenos para oferecer”. (Ent. P1). 

   

A reaplicação das competências adquiridas tem várias aplicações e acontecem por variadas 

razões. Entre elas, identificamos o conhecimento interno detido sobre o funcionamento do 

mercado na área da olaria e a aplicação posterior por exemplos nas suas casas. 

 

 (…) “mas o maior feedback realmente através do conhecimento que adquirem a partir desta 

prática [é] a valorização dos objetos em si que existem no mercado. -Epá afinal as coisas são mais 

baratas, mas agora é que eu percebo porquê. (Ent O10) 

 

 “As pessoas também... como posso dizer, levam sempre qualquer coisa, dizemos também 

onde se adquirem os materiais, (…) muitas vezes pelos workshops, pelas conversas que se geram 

nota-se e as pessoas dizem-nos: -Vim aqui para aprender de facto para ver se consigo aplicar ou 

não estas técnicas às minhas criações artísticas” (Ent. O7) 

 

 “já tem acontecido uma vez ou outra e há casos específicos, com uma pessoa ou outra, 

também participarem precisamente para tomarem contacto com esses materiais, porque têm casas 

antigas e querem pronto, ou por vezes porque não conseguem aceder, porque falta um workshop de 

construção ou qualquer coisa, mas pronto, mas já vão com as noções básicas para saber o que fazer 

nas casas. Já houve casos específico de pessoas que queriam fazer decorações em platibandas ou 

queriam sei lá fazer algum tipo de intervenção ou mesmo caiar casas já tem acontecido.” (Ent. O6) 

 

 “Às vezes, eu posso fazer isso em casa? Pode! Daí levam algo de, além da experiência podem 

ter uma experiência que podem partilhar, desenvolver.” (Ent. O13)  
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Ainda neste contexto também um exemplo referente à procura se evidência para possível 

aplicação no mundo do teatro.  

 

 “Ainda não reapliquei, mas poderei aplicar com os amigos, na associação ou na construção 

de qualquer coisa que seja precisa, de qualquer estrutura, cenário. (Ent. P18) 

 

A aplicação dos conhecimentos também é feita em outros workshops o que incentiva a 

cocriação de conhecimentos dos participantes segundo esta criativa.  

 

 “Tenho pessoas que vão ao [workshop] da fotografia que depois vêm fazer este e que depois 

querem utilizar a forma como aprenderam a tirar fotografias a tirar depois na comida.” (Ent. O5) 

 

Apesar ser possível aplicar e existir a vontade em continuar a aplicar os conhecimentos 

adquiridos, existem várias condicionantes (ex: pouca matéria prima e falta de material para 

trabalhar em casa) a ter em conta.  

 

 “a pessoa que queira realmente compreender sim, aprende a fazer uma peça fora da roda 

de oleiro, pode ir para casa, pode perfeitamente fazê-la e cozê-la.” (Ent. O16)  

 

 “só não avança mais depressa por várias condicionantes, sendo uma delas do 

empobrecimento de materiais. Mas além de que é claro que na cerâmica para poder evoluir é 

preciso, é preciso conhecer as peças (risos) não é. Não se pode trabalhar em casa. Olha agora leva-

me para casa e vou fazer estes desenhos ou essas pinturas não podem, têm de ter um forno, todo o 

equipamento que só ali na oficina é que podem dispor.” (Ent. O10) 

 

É natural que algumas pessoas possam replicar os conhecimentos que foram adquiridos (…) até 

porque nem sempre conseguem encontrar alguma matéria prima que nós utilizamos. São parte das 

matérias primas das artes do Algarve, dos figos, amêndoas, alfarrobas, portanto, há uma 

contextualização que provavelmente é difícil em alguns países encontrarem este tipo de bens 

necessários de bens. Mas as atividades têm tido efeito desde os passeios guiados quer os ateliers. 

Os ateliers [de terapia] medicinais ligadas às plantas, ligadas à doçaria tradicional, também às 

provas de vinhos, especialmente aos vinhos artesanais da aldeia. (…). Portanto eu acho que houve 
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uma boa apropriação, não quer dizer que tenha havido plenamente uma replicação ou reaplicação 

dos conhecimentos desenvolvidos.” (Ent. O15)    

 

O feedback criativo é uma realidade aquando da aplicação de conhecimentos o que revela 

que apesar dos habitus incorporar competências através dos workshops, esta reaplicação não 

é feita sem colocar dúvidas aos criativo.  

 

 “Dão feedback, sim de vez em quando. Eu disponibilizo os contactos a elas e de vez em 

quando... eu até peço a elas para me enviarem fotografias, muitos dos meus formandos já me 

mandaram de volta ou às vezes têm uma dúvida.” (Ent. O1)  

 

 “Numa oficina de pão mais tarde há uma pessoa que manda umas fotografias de um pão 

absolutamente maravilhoso Sim eles mandam-me mais fotografias, eles enviam-me coisas muito 

melhores. Porque eu dou-lhes... muito melhores. Eu fico muito contente porque levam alguns não, 

mas muitos levam ... tenho um feedback impressionante, mandam-me coisas impressionantes e 

depois extravasam aquilo que aprenderam é sinal que aprenderam realmente a funcionalidade dos 

ingredientes. Tenho mesmo documentado, tenho uma caixa de email e de whatsapp. Aliás tenho aí 

uma conversa de whatsapp que até me comoveu da última oficina que fiz. As pessoas mandam o que 

fizeram, depois fazem perguntas, tiram dúvidas, mas mandam sobretudo ... elas saem sobretudo com 

uma alta auto estima de lá.” (Ent. O8).  

 

Sim. É palpável pela conversa deles, pelo feedback e por aquilo que desenvolvem por exemplo se a 

experiência for fazer uma pintura a fresco no final têm a pintura a fresco têm um resultado, e em 

alguns casos consigo feedback posterior, eu já fui fazer isto eu já fui experimentar aquilo em alguns 

casos, é possível. Não são assim tantos porque depois algumas pessoas já não têm acesso a ela, mas 

há pessoas daqui ou que voltam depois numa experiência posterior e pronto, portanto consegue-se 

esse feedback.” (Ent. O6) 

 

Porém, no caso desta participante, o conhecimento adquirido já dispensa ajudas do criativo.  

 

 “Humm por exemplo na confeção do taleigo comecei, não tinha bases absolutamente 

nenhumas e ultimamente já faço imensos projetos sem ter a ajuda da [Formadora]” (Ent. P2) 
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Este feedback criativo ocorre por vezes fora da rede Loulé Criativo como nos diz a seguinte 

criativa.  

 (…) “houve duas pessoas que me mandaram fotografias daquilo que fizeram hum e eu sei 

que há, mas isso não no Loulé Criativo, porque eram pessoas que trabalhavam com deficientes e 

vieram de Lisboa de propósito para ensinar depois aos deficientes, mas não era o móvel do Loulé 

Criativo. Eram dos outros workshops que eu também proponho. Não foi através do Loulé Criativo 

que souberam. Duas pessoas já mandaram fotografias de uma mesinha que eles próprios fizeram. 

Fizeram para eles. Por norma as pessoas que vêm são para fazer para eles, para os filhos e é verdade 

porque é muito engraçado para adaptar aos filhos, (…)”. (Ent. O3)  

 

Mas por vezes o feedback não acontece como nos referem duas criativas.  

 

 “Se fizeram em casa não tenho conhecimento pois são pessoas que vêm e pronto depois vão. 

Não fico a comunicar com elas. Não tenho conhecimento”. (Ent. O2)  

 

 “Claro nas experiências não sei, as pessoas são muito “passantes”, mas nos cursos às vezes 

as pessoas vêm muito entusiasmadas, mas a falta de tempo ... Não sei, não tenho esse feedback não 

sei se as pessoas se acabam por dedicar e dar continuidade, mas tem vindo muita gente faz outras 

coisas e acredito que vem pessoas motivadas a fazer coisas para as crianças, para as filhas. Penso, 

mas não o feedback embora eu fomente muito e digo muito que estou disponível pelos emails ... não 

sei porque. E estou sempre muito disponivel para ajudar quando precisarem”. (EO9).  

 

Também a procura é categórica quando se refere à reaplicação das competências criativas 

adquiridas previamente.  

 

  “Sim sim definitivamente. Já reapliquei”. (Ent.P22)  

 

 “Já utilizado o que tenho aprendido e partilho com outros”. (Ent. P11) 

 

 “Falei acerca disso e partilhei novo conhecimento, mas mantive-me a utilizar as novas 

competências sempre que podia”. (Ent. P13)  

 

 “Sim, sou um membro ativo da Sociedade Fotográfica do Algarve”. (Ent. P12) 
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 “Sim, apliquei o conhecimento junto da família e amigos”. (Ent. P21) 

  

 “Sim fazendo folares para a família”. (Ent. P4)  

 

E a intenção de reaplicação da procura também é representativa. 

 

 “Sim temos intenção de cozinhar novamente os doces.” (Ent. P10) 

 

 “Intenção em utilizar no futuro”. (Ent. P14) 

 

 “Posso vir a reaplicar no futuro”. (Ent. P17) 

 

 “Tenho intenção de reaplicar nos temas criativos da fotografia ou aqueles que sejam 

interessantes assim como tentar levar a minha família a para participar”. (Ent. P6)    

 

 “Talvez com os miúdos da minha família.” (Ent. P7) 

 

As referências aqui replicadas correspondem à literatura do turismo criativo. Existe não 

apenas a replicação de conhecimentos criativos, mas também a intenção de os replicar é forte 

entre a procura mensurada. Assim e de forma a responder a um dos objetivos da presente 

tese, sim os participantes partilham os conhecimentos aprendidos anteriormente 

principalmente em um ambiente familiar. Situação verificada pelo investigador durante o 

workshop em que participou, pois alguns participantes referiram que iriam reaplicar os 

conhecimentos adquiridos sendo que em alguns casos, a pintura em azulejo ou aguarela 

consistiam em hobbies de pelo pelos duas participantes que partilharam esta intenção.  

 

5.8 Reprodução das experiências de turismo criativo  

 

A reprodução de experiências de turismo criativo, quando analisada perante o quadro 

analítico de Pierre Bourdieu e os seus seguidores, permite enfatizar os códigos sobre os quais 

o “jogo social” é desenvolvido (capítulo 1) Para além de identificar os agentes e as suas 

posições relativas ao subcampo do turismo criativo, permite-nos percecionar as condições 
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em que o discurso oficial da entidade social mais importante (Câmara Municipal de Loulé) 

é aceite pelos agentes dominantes (Criativos) sobre os dominados (Participantes). 

 

 Este discurso e os “códigos de linguagem” que marcam a “doxa criativa” fazem uso de 

capital intercultural e criativo e capital louletano. Estas duas categorias foram criadas de 

forma a identificar a capacidade que alguns agentes sociais, munidos de capital intercultural 

e criativo, se podem mover através de vários campos ou subcampos. No que respeito ao 

capital louletano, esta dirá respeito aos conhecimentos sobre artes e técnicas tradicionais que 

enquadradas na doxa caraterística do subcampo se legitima perante os habitus criativos.   

 

5.8.1 Capital intercultural e criativo 

 

Este tipo de capital simbólico (Pöllmann, 2013, 2016) de caraterísticas mais cosmopolitas 

poderá ajudar o habitus criativo a movimentar-se entre campos de forma mais favorável. 

Assim procurámos referências a este tipo de capital entre os entrevistados. As correlações 

entre workshops criativos e capital intercultural e criativo e workshops criativos e 

criatividade são apenas moderadas 0,67 e 0,66 respetivamente.  

 

Tabela 79 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências 

Durante  Capital Inter cultural e criativo 

Workshops Criativos 17 

Criatividade 11 

Fonte: Elaboração própria 

 

As referências a este tipo de capital, dizem respeito a ambientes cosmopolitas que possam 

ter contribuído para a aquisição de capital cultural e o desenvolvimento de workshops 

criativos. A base em que assentam, identifica igualmente os códigos de linguagem utilizados 

como caraterísticos do campo necessários ao jogo social.  

 

Como refere a seguinte entrevistada as viagens anteriores, aqui fora do âmbito da família e 

da escola (para esta relação ver a subseção 5.2.2.2) serviram para conhecer realidades 
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nacionais e internacionais consolidando os seus conhecimentos por exemplo, em relação a 

parcerias e a estar aberta a outras coisas.  

 

 “Andei por muitos lugares. Muitos por todo o Algarve, por muito sítio de barlavento a 

sotavento (risos). (…) essa formação deu-me muitas viagens a nível internacional de experiências a 

nível do desenvolvimento local, que tinha a haver com pequenos negócios [ADLS, CCDRS] Tivemos 

várias experiências e visitamos vários negócios de pequenos empreendedores e empresários em 

França, Espanha, Itália (Riso). E aí sim acho que isso me deu a visão de que realmente as parcerias, 

o trabalho em rede e o trabalho concreto com as pessoas do território faz toda a diferença (…) ter 

contacto com outras pessoas de outras culturas, que vêm de outros países que falam outras línguas 

também nos abrem a visão de um mundo global que é de todos.” (Ent. O1) 

 

O simples contacto com ambientes multiculturais parece favorecer o desenvolvimento de 

competências criativas ajudando à movimentação entre campos.  

 

 “estou habituada à parte social desde criança de conviver com muitas nacionalidades 

diferentes, muitas culturas diferentes e músicas diferentes (…) [mais tarde] estive a montar uma 

associação de emigrantes para ajudar os jovens do bairro a ... se instalar e a fazer coisas, o objetivo 

era social, essa parte social outra vez, quer dizer, sempre estive a fazer coisas sociais e aí durou 

dois anos, concretizei a abertura do centro de jovens para emigrantes e depois daí comecei a 

trabalhar no ministério da cultura flamenca em Bruxelas.(…)  Tive um contacto com criativos, com 

ambientes multiculturais (…) Falo cinco línguas” (Ent. O2) 

 

 “tens de conhecer as dinâmicas dentro das próprias cidades, (…)  vou ao Porto tenho de 

compreender, tenho essa sensibilidade, como já fotografei em várias cidades na Europa, na Rússia, 

na Alemanha…eu não mudo se eu for fotografar em Berlim, fotografo da mesma maneira que 

fotografo em Loulé.” (Ent. O4) 

 

 “Eu já falava com estrangeiros, também trabalhei em restaurantes permitiu que eu 

contactasse com eles” (…) E isso também me dá vontade de conhecer outros países ... para verificar 

com isso. E uma das experiências que tive foi quando recentemente eu fui à Croácia. E a Croácia é 

digamos... a nossa imagem no espelho, é tal e qual, a forma como fazem os queijinhos, não o formato, 
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mas a forma como trabalham como apresentam o fio a amêndoa, o azeite, o vinho tudo aquilo é 

muito parecido. Foi uma das coisas que eu achei giro nessa parte.”(Ent. O5) 

 

As influências familiares e dos países de origem quando confrontadas com a realidade 

portuguesa marcam os habitus criativos.  

 

“É muito simples dado ao facto de eu ter crescido em Paris... cheguei lá com 18 meses e 

cresci mesmo e percebi que lá em Paris é diferente. Quando decidi viver cá apercebi que a cultura 

não era tão homogénea, nos hábitos e no vamos dizer no respirar da mentalidade portuguesa. Senti 

que havia um desejo muito grande de partilhar essa ... de abrir de uma forma muito ingénua, a 

cultura ao povo português do qual eu faço parte (…) “(Ent. O13)  

 

“Eu sou, nasci em França, cresci em França e estou há 25 anos em Portugal mais ou menos” 

(Ent. O3) 

 

“Estive na França numa altura em que havia se calhar mais diferença das culturas e das 

vivências (…) “os meus pais eram emigrantes (…) os meus pais emigraram eu estava em França ... 

e toda a minha família, primas e isso estavam ligadas à indústria têxtil a trabalhar nas fábricas 

têxteis e todas sabiam um pouco costurar. (…) aquando da minha infância na França, os meus pais 

eram emigrantes, não estavam tão bem socializados, tinham aqueles contactos com os outros 

emigrantes, brincava com os meus primos e isso e mesmo depois quando vim para cá morava no 

campo, o que na altura era um condicionante também a ter acesso a muita coisa ainda hoje é e penso 

que por isso desenvolvi um bocadinho a minha criatividade (…)” (Ent. O9) 

 

A distinção que a entrevistada seguinte faz da apreciação do artesanato nacional por 

habitantes locais e estrangeiros demonstra este possível domínio dos códigos de linguagem 

que os “habitus nacionais” estão mais habituados a identificar o artesanato nacional do que 

os estrangeiros. Também é percetível na forma como outro entrevistado retrata a forma como 

os estrangeiros consomem o turismo. 

 

 “principalmente a população local não valoriza nada a ver que os estrangeiros são os que 

mais valorizam o trabalho dos artesãos e isso tudo me fez ter uma vontade imensa que fazer com 

que o produto deles, o trabalho deles seja conhecido. Aqui e não só fora de Portugal” (…) Ent. O16) 
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 “uma pessoa pode ver os prós e os contras de como fazem turismo no estrangeiro. Hum há 

muitas coisas por exemplo se uma pessoa for para a Alemanha vê muita diferença em termos do 

turismo com o que fazemos aqui no Algarve.” (Ent. 18)  

 

Também na procura, apesar de pouquíssimas referências, encontramos referências a uma 

mobilidade internacional que pode ou não ter influenciado o interesse por temas criativos, 

visto que no caso de estes dois participantes, os locais referidos serem locais onde viveram 

e onde fizeram atividades criativas.  

 

 “Antes de Loulé vivi em Espanha, Viena e Bélgica” (Ent. P15) 

 

 “Principalmente no meu trajeto de vida, países onde vivi ( China, Angola, Venezuela) e 

viagens em países africanos e asiáticos.” (Ent. P16) 

 

5.8.2 Capital cultural louletano 

 

Entre os objetivos da presente tese encontra-se a questão central do papel da cultura local e 

contexto Louletano. Neste sentido, foi desenvolvida a subcategoria capital cultural louletano 

de forma a procurar caraterizar o discurso de ambas a oferta e a procura em relação a este 

contexto no sentido na autenticidade e criatividade quotidianas presentes na rede Loulé 

Criativo. Assim procedeu-se à análise de correlação entre workshops criativos e capital 

louletano. A sua correlação é de 0,73 correspondendo a uma correlação forte. O quadro 

seguinte aponta o total de referências obtidas nesta relação entre capital louletano e os 

workshops criativos. 

Tabela 80 - Síntese da consulta de codificação em matriz e total de referências (Workshops e 

capital louletano) 

 Capital 

Louletano 

(Antes) 

Capital Louletano 

(Durante) 

Capital Louletano 

(Depois) 

Workshops 

Criativos 

(Durante) 

6 36 6 

Fonte: Elaboração própria 
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A subcategoria Capital Louletano serviu para caraterizar referências aos recursos culturais, 

produtos autóctones, autenticidade e criatividade quotidiana presentes no discurso dos 

entrevistados. A revisão de literatura demonstra uma preocupação com os recursos culturais 

e criativos do destino, sendo que também é sobre eles que o processo criativo incide no 

desenvolvimento criativo do destino turístico. Aqui procurámos descrever estas questões. 

As experiências criativas oferecidas pela rede Loulé Criativo assentam em 5 temas chave 

Arte, Artesanato, Gastronomia, Património e Ritmo. As referências encontradas especificam 

estas temáticas e ajudam a discernir sobre o que a oferta e a procura consideram importante 

acerca deste contexto criativo. 

 

São as próprias caraterísticas únicas que Loulé possui, que permitem o desenvolvimento do 

workshop de fotografia adquire um papel único segundo o criativo seguinte.  

 

 “para as pessoas chegarem a uma terra como Loulé, .... embora se diga que isto aqui no 

Algarve seja interior... mas está a meia dúzia de quilômetros do mar por isso é ..., é tudo uma questão 

de escala, pronto não tem as mesmas valências que se calhar como uma localidade junto ao mar, 

Loulé nesse sentido preservou muito da sua identidade portanto tem as suas gentes, tem sempre um 

orgulho naquilo que eram e naquilo que sempre foram e isso é sempre muito presente na cidade daí 

eu ter trazido este photowalk para cá. Se calhar o mesmo desenho não funcionaria numa cidade 

como Portimão por exemplo que foi desenraizada de toda a sua identidade por exemplo. Ou 

Albufeira (…) basta-me dizer que Loulé é pequenino e o workshop faz o Largo de São Francisco até 

ao mercado e chega lá. Ou seja, nem faz 1 km e leva isso a fazer 3 horas e às vezes um pouco mais 

(…) eu vou aliando algumas destas coisas o facto de já terem ali os caldeireiros as senhoras da 

empreita e isso é mais um bónus pronto e acabo por aproveitar.(…) E eu olho ... de ter alguma mais 

valia na cidade que faça com que a cidade seja diferente... e neste caso é o mercado e Loulé e a sua 

heterogeneidade de gente que se envolve ali  à volta e que toda a gente flui e que tem estas 

caraterísticas que permite que isto acontece. (…) Muitos louletanos que vêm descobrir a cidade” 

(Ent. O4) 

 

A riqueza dos recursos locais naturais e culturais a serem ativados para o desenvolvimento 

das experiências criativas são mencionados pelos criativos presentes na Rede Loulé Criativo.  
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  “fiz algumas atividades no Loulé Criativo e isso sim deu-me alguma experiência e basei-me 

nas tradições algarvias aqui da Serra, porque estou localizada aqui na Serra do Caldeirão. Pronto. 

E daí as minhas atividades serem tradicionais como o pão, os figos, o mel, entre as artes: a Palma, 

o Esparto, portanto nessa vertente.” (Ent. O12) 

 

 “Porque eu tento utilizar ervas aqui da nossa região do Algarve, (…) . As propriedades das 

ervas (alfazema, lavanda, rosmaninho, alecrim)” (Ent. O17) 

 

 “Portanto ... durante uma visita guiada mostrar os moinhos, os campos e explicar essas 

coisas humm é um acrescento ao workshop em si.” (Ent. O18) 

 

 “São parte das matérias primas das artes do Algarve, dos figos, amêndoas, alfarrobas… 

(Ent. O15) 

 

 “nós baseamo-nos muitas vezes, desafiamos muitas vezes para as pessoas trabalharem numa 

base de inspiração a nossa arquitetura tradicional, temas tradicionais, e sempre é uma forma... 

sempre que possível complementamos estes workshops com uma visita ao local ajuda também as 

pessoas a se conectarem.” (Ent. O7) 

 

 “o Folar de figo, não é tradicional é uma experiência nova, o figo é nosso, portanto é 

tradição, mas juntar o Folar e o figo já é outra experiência, é essa parte. Eu penso que seja mais eu 

... [respeitar esta tradição] sim, pediram-me uma coisa e eu fui buscar exatamente aquilo que era 

tradição que se fazia antigamente, quase da mesma forma, não digo da mesma forma eu fui buscar 

receitas a livros reconhecidos, por exemplo pelo turismo, pelo nosso turismo pela região de turismo, 

livros que são antigos, mais isso. (…) eu faço aquele que é o tradicional, aquele que eu apresento.” 

(Ent. O5) 

 

O passado patrimonial da região Algarvia é transmitido aos participantes aquando do 

desenvolvimento dos workshops criativos como referem os seguintes entrevistados.  

 

 “esse conhecimento (…)  como já disse [nas] atividades agrícolas e da região (…)  Houve 

pessoas inclusivamente que me perguntaram sobre a história (…) um bocado sobre a história da 

região, na altura dos árabes, um pouco subtil... e, portanto, aqui sobre este povo também tem alguma 
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história está ligado à parte do vinho desde a alguns séculos e, portanto, humm julgo que a parte da 

história também aprenderam” (Ent. O14) 

 

 “Nós pomos a amêndoa a secar depois de apanhar, o figo também como pomos a secar em 

esteiras. Toda essa informação que elas depois acabam de perguntar, para além de lhes dar a 

receita” (…) (Ent. O5) 

 

A confeção de um objeto como o “talego “algarvio surge como um dos exemplos de objeto 

quotidiano da região de Loulé onde através da costura do mesmo, se procura salvaguardar 

um objeto tradicional que apesar do input criativo, permanecem um dos objetos mais 

caraterísticos da região como se pode ver das referências tanto da parte da oferta como da 

procura. 

 

“uma peça que eu procurei para a experiência ser uma peça com alguma identidade e 

alguma história portuguesa não é. Não fiz uma almofada, não, procurei alguma coisa que tivesse 

alguma história (…) acho que Loulé era uma terra de muita tradição de costureiras e agora não há 

ninguém para fazer estes workshops, estas experiências.” (Ent. O9) 

 

 “Daí surgiu então a ideia de tentar confecionar algo que já os nossos antepassados já 

utilizam, o taleigo. (…) tínhamos de aprender a fazer os talegos.” (Ent. P1) 

 

 “por exemplo na confeção do taleigo” (Ent. P2) 

 

No fundo a aposta da rede e do seu município vincula o que chamamos de capital louletano 

evidenciando um discurso dominante que procura ser consensual, uma espécie de doxa do 

subcampo criativo na escolha por exemplo das artes que merecem ser salvaguardadas em 

detrimento de outras.  

 

 “que permite que haja uma casa da empreita em Loulé, que permite que haja os latoeiros, 

seja recuperado a aldeia que estava perdida, que agora se trabalhe no relojoeiro possivelmente a 

seguir venha o sapateiro e que permita também que as questões do mundo rural as tradições, alguns 

desses saberes no fundo sejam partilhados e que se dê visibilidade é diferente por parte de algumas 

pessoas. Nós temos pessoas que têm participado nas atividades que revelam interesse em voltar em 
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vir experimentar atividades antigas, em vir à apanha da amêndoa, em vir à apanha da azeitona e 

fazer o vinho (…) “ (Ent. 15) 

 

O capital louletano representa o discurso vigente da rede consubstanciado pelo município de 

Loulé o que ajuda a vincular a autenticidade e caraterísticas culturais e naturais da região a 

serem preservadas e retrabalhadas criativamente pela rede. O papel da Câmara é assim 

fundamental analisar de forma a percecionar melhor do seu discurso dominante de forma a 

verificar como se reproduz através dos parceiros da rede.  

 

5.9 Contribuições da rede Loulé Criativo 

 

A presente seção procura aferir as contribuições que são atribuídas à rede. Aliada à 

indispensável revisão de literatura, procurámos aferir quais as contribuições mais 

importantes da rede, percecionar o papel importante do município de Loulé enquanto 

promotor da rede e das experiências, mas também o discurso oficial que imprime na rede 

para além, de contributos referentes à própria rede do Loulé Criativo. 

 

5.9.1 O papel da câmara municipal de Loulé 

 

Para compreender as contribuições que a rede Loulé Criativo procura atingir, é necessário 

analisar o papel que a Câmara Municipal da cidade tem dentro da rede. Apesar de esta se 

assumir como o grande promotor da rede, é ela também do ponto de visto sociológico que 

desempenha uma função dominante, o que ajuda a ditar as regras do jogo. É ela que pauta a 

doxa do subcampo do turismo criativo ao ditar os requisitos a serem preenchidos pelos 

parceiros da rede. Desta forma a instituição municipal atua como garante da qualidade do 

capital cultural louletano salvaguardando o seu interesse criativo no seu território o que 

parece corresponder ao discurso dos parceiros.  

 

 “É que esta rede está a funcionar porque o Loulé Criativo e o município principalmente foi 

trazendo estas coisas e eu vou aliando algumas destas coisas o facto de já terem ali os caldeireiros 

as senhoras da empreita e isso é mais um bónus pronto e acabo por aproveitar... E eu fiz isso porque 

gosto do projeto do Loulé Criativo, acho que a Câmara foi muito inteligente e porque não tens mais 

nada do mesmo âmbito no país. (…) São mais experiências tem influência... neste caso do Loulé 
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Criativo, é a edilidade que dá uma marca, o nome, os parceiros amanhã podem não estar cá, e se 

possível alguém pode pegar e trazer algo diferente. É há essa rede que é importante.” (Ent. 04).   

 

 “este turismo criativo tem ... foi protagonizado, no fundo incentivado pela câmara municipal 

de Loulé, a valorização das artes, saberes tradicionais e permite recuperar muitas das atividades e 

profissões que estavam pronto meio perdidas permitem um outro olhar relativamente a um Algarve 

diferente não é. Nesse sentido, é de facto louvável e extraordinário este percurso feito que permite 

haja uma casa da empreita em Loulé, que permite que haja os latoeiros seja recuperado a aldeia 

que estava perdida, que agora se trabalhe no relojoeiro possivelmente a seguir venha o sapateiro e 

que permita também que as questões do mundo rural as tradições, alguns desses saberes no fundo 

sejam partilhados e que se dê visibilidade é diferente por parte de algumas pessoas. Nós temos 

pessoas que têm participado nas atividades que revelam interesse em voltar em vir experimentar 

atividades antigas em vir à apanha da amêndoa, em vir à apanha da azeitona e fazer o vinho, 

portanto há um interesse num segmento. Há assim um pequeno segmento de pessoas que fica mais 

cativada.” (Ent. O15)   

 

No caso de um entrevistado, o facto de ter trabalhado para o município anteriormente a ter 

enveredado por este tipo de turismo foi positivo pelo conhecimento que as suas funções 

“não” criativas proporcionaram. 

 

 “Mas pronto tudo aquilo que eu precisei para poder fazer este tipo de trabalho já tinha 

aprendido antes na escola e trabalhando na câmara já tinha aprendido nessa altura.” (Ent. O18) 

 

De facto, segundo os entrevistados é a câmara municipal que estabelece as pontes para que 

as parcerias aconteçam e facilitem o desenvolvimento das experiências criativas. Ao mesmo 

tempo proporciona condições favoráveis para os parceiros. 

 

 “atualmente estou em parceria com o Loulé criativo e a utilizar o espaço fornecido pela 

câmara de Loulé para fazer os workshops. (…)  Porque a Câmara está de facto a fazer aquilo que é 

possível. Fornece o espaço, fornece o equipamento, mas não dá qualquer pagamento para a pessoa 

responsável que neste caso sou eu, que está lá a utilizar o espaço. (…) O espaço fornecido pela 

câmara é bastante conhecido” (Ent. O10) 
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 “eu acho que as primeiras pessoas que me.… foi a Câmara de Loulé ou.... que me propôs 

porque eu participasse em tudo o que é ações de desenvolvimento em relação ao concelho e tudo em 

relação ao artístico” (Ent. O13) 

 

“E estando aqui em Loulé e contactando com várias pessoas que eu conheço a Câmara e 

isso e sabendo da criação do Loulé Criativo, surgiu essa oportunidade de não só ensinar pessoas 

locais não é, mas expandir também um bocadinho a minha atividade e mostrar aos outros que não 

são de cá aquilo que cá se faz (…)”(Ent. O5)  

 

O caso de Loulé é de facto singular como aponta uma criativa.  

 

(…)” acho que sim e o que Loulé tem feito é louvável e não deixa de merecer estudo não é?” (Ent. 

O7) 

 

No caso da procura as referências ao papel positivo do município são muito escassas. De 

destacar o testemunho de esta participante.  

 

 “Tudo o que eu tenho percebido até agora é que o município tem desenvolvido esta 

plataforma, este primeiro ponto de convergência de vários criativos e artesãos que trabalham para 

oferecer as experiências e a partir de aí eles próprios fazerem a gestão do que são as suas ofertas, 

as suas reservas e experiências...” (Ent. P22) 

 

Os workshops criativos são baseados na cultura do destino onde são desenvolvidos, neste 

caso a região de Loulé. A rede Loulé Criativo, através da vereação exige mesmo que os 

criativos adaptem os seus workshops à cultura regional louletana. Esta leitura quando 

aplicado o quadro analítico de Bourdieu e os seus seguidores, identifica a Câmara Municipal 

de Loulé, como a instituição que sanciona o que é considerado a cultura oficial da região, 

ditando os temas e tipologias de recursos sobre quais os procedimentos criativos a adotar, 

desempenham um papel importante no desenho dos workshops. Desta forma o que iremos 

ver entre os entrevistados, são as estratégias que estes tiveram de adotar para se adaptarem 

às regras do jogo legitimando o discurso dominante da instituição municipal.  
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 “porque o Loulé Criativo tem pedido que e eu não sendo de Loulé isso é outra questão. Eu 

não sou de Loulé, mas eles aceitaram-me porquê? Porque eu fiz um trabalho de preparação para os 

meus workshops onde eu apresento uma tabela dos ingredientes com as quais faço os bombons onde 

as pessoas podem comprar os produtos aos produtores de Loulé. Ok. Para além disso aqueles 

workshops que eu criei para o Loulé Criativo têm a haver com as questões do Algarve em si, eu faço 

os workshops com os bombons dos sabores do Algarve tem a haver com a Laranja, o figo, a 

amêndoa, são principalmente esses três sabores.” (Ent. O1) 

 

 “o meu trabalho não era típico e tradicional e eu para me enquadrar no Loulé Criativo tive 

de criar as peças ligadas aqui à zona regional. Fiz um móvel com as platibandas algarvias na 

fachada, uma chaminé algarvia em cartão, uma moldura também com platibandas, pronto tentei 

adaptar o meu workshop, os workshops que estava a dar ao Loulé Criativo.” (Ent. O3)  

  

“foi assim que eu apareci no Loulé Criativo. Elas [pessoal da Rede] queriam coisas que estivessem 

ligadas ao concelho e eu sabendo o que existe e sabendo fazer não era fácil, mais natural de ligar 

uma coisa à outra.” (Ent. O5)  

 

 “O Loulé Criativo depois uh... quando entrei no projeto da sugestão que foi passada 

realmente das conchas para aquilo que temos no barrocal com sementes galhos, com folhas e 

adaptei aquilo que já fazia com as conchas e as pedras, mas com esse tipo de materiais do barrocal.” 

(Ent. O19) 

 

A própria câmara municipal de Loulé procura também trazer figuras de destaque quando se 

trata de promover o turismo criativo legitimando o seu papel promocional.  

 

 “depois se convidou a Caroline Couret da rede internacional [de turismo criativo] ela esteve 

cá, organizamos uma série de experiências, ela também fez uma palestra qualquer coisa e foi a partir 

daí que se começou mais a falar mais do turismo criativo” (Ent. O6) 

 

Quando verificamos as várias contribuições da oferta e da procura acerca do papel que a 

câmara municipal desempenha na rede e as condições que cria para atingir os pressupostos 

da rede, parece unânime a relevância que esta instituição formal desempenha na rede. 
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5.9.2 Desenvolvimento de competências de outros agentes e associações locais 

 

Como vimos anteriormente no subponto 5.7, as competências criativas são reaplicadas pelos 

participantes em várias ocasiões e por várias razões. Procuramos percecionar como o 

desenvolvimento de competências pode acontecer como resultado dos workshops criativos 

presentes na rede, de notar que outros contributos como “creative spillover effects” 

(Carvalho, 2020b; Podestà & Richards, 2018; Richards, 2011) não foram objeto de estudo 

da presente tese. No entanto, alguns testemunhos referem-se ao que poderemos apelidar de 

funções latentes (Merton, 1967) da Rede Loulé Criativo que passam pelo desenvolvimento 

de competências criativas de forma externa, não constituindo estas um objetivo direto da 

rede, aqui evidenciadas pelo menos em duas ocasiões.   

 

 (…) “já tem acontecido com instituições, posso-lhe contar uma história, um facto um 

exemplo nós o ano passado participamos num programa que é organizado e promovido pela direção 

regional de cultura do Algarve que é o Divan. Tem a haver com a animação de monumentos, pronto, 

e nós o ano passado participamos num programa intitulado as artes da cal que desenvolvêssemos 

nas ruínas romanos de Milreu, com diversas entidades sendo uma delas a ASMAL, a associação de 

doentes mentais do Algarve (…) a diretora contou-me que o grupo tinha adorado, que em relação 

ao ano passado as pessoas que eles lá tinham selecionaram e duas formadoras deles, duas monitoras 

que participaram tal como os outros foram nossas formandas, digamos assim, com o intuito de 

aprender essas técnicas para depois puder adaptar nas coisas deles e desenvolver esse trabalho com 

o resto dos utentes porque é uma instituição com muitos utentes.” (Ent. O6) 

 

 “Tentámos arranjar uma forma de tentar diminuir esse consumo de sacos de plástico e onde 

as coordenadoras da associação disseram que havia um maior consumo no embalamento de pão, de 

bolos, para cada uma das famílias que beneficiava desse tipo de bem alimentar. Daí surgiu então a 

ideia de tentar confecionar algo que já os nossos antepassados já utilizam, o taleigo. (…) para 

conseguirmos estruturar o projeto nós tínhamos de aprender a fazer os taleigos. Precisámos de ver 

como era a resistência do tecido, os passos todos para depois ensinarmos aos voluntários. (…) para 

além de eu ter recebido a formação houve mais duas colegas que receberam a formação, que fizeram 

parte do workshop…. E depois de passar este testemunho as outras 5 pessoas ficaram com a 

obrigação... com a missão de replicar a outras cinco. Começámos com cinco famílias piloto, e havia 

uns trinta beneficiários. Deviam ser também envolvidos. (Ent. P1).  
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Apesar de não ser o objetivo principal da rede, as funções latentes que aqui se destacam 

atestam bem o poder que a rede e os seus parceiros têm, podendo ser também uma plataforma 

de desenvolvimento de competências exteriores aos workshops que aqui se escolheu estudar. 

De notar as várias vertentes de cursos e oficinas que a câmara municipal organiza no sentido 

de ajudar na formação de “novos artesãos” na área da latoaria, do barro, entre outras.  

 

5.9.3 Combater a desertificação do território 

 

A forma como os criativos procuram aliar o desenvolvimento dos workshops de forma a 

divulgarem o interior é muito importante como vimos no caso das parcerias com locais 

(Subseção 5.4.9) mas também no testemunho da seguinte entrevistada.  

  

 “Mas (…) viver no interior do Algarve, este é conhecido pelas praias. Ninguém conhece o 

Algarve interior. Para mim era um motivo de deixar as pessoas conhecerem o interior do Algarve, 

o verdadeiro Algarve, onde está o povo às vezes a sofrer e a viver com pouco dinheiro, tás a ver o 

verdadeiro e para mim também esse objetivo de transmitir a essas pessoas que vêm ter o workshop 

comigo, não acaba por ter apenas o workshop, depois vamos dar uma volta na aldeia também para 

eles verem como é a realidade. É mais para tirar as pessoas do interior. porque o workshop eu tenho 

dado fora do meu ateliê, mas o importante com o Loulé Criativo é atrair as pessoas para o interior 

e verem que há uma riqueza e que há muita coisa.” Ent. O2) 

 

5.9.4 Desenvolvimento económico das artes  

 

Estas subcategorias foram analisadas em conjunto de forma a perspetivar as contribuições 

da rede em matéria de desenvolvimento do comércio das artes, venda de matérias primas e 

criação de emprego possibilitadas pela aposta na rede Loulé Criativo. Se é consensual o 

papel de apoio que o município desempenha no desenvolvimento de condições para a criação 

de emprego (Subponto 5.9.6), já não será tão percetível a contribuição real da rede para a 

reprodução do comércio das artes que procura igualmente preservar. Mais uma vez apoiado 

na revisão de literatura do turismo criativo e na aplicação do quadro analítico de Pierre 

Bourdieu, torna-se importante conhecer as condições de reprodução do “campo” das artes 

criativas no contexto louletano, de forma a verificar se os pressupostos da rede são atingidos.  
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Para tal, foram criadas as subcategorias já referidas de forma a percecionar as condições em 

que tal “campo artístico” se reproduzia. Os workshops criativos não apenas permitem o 

desenvolvimento de competências como já aqui vimos (subseção 5.4) mas também permitem 

a intenção de promover toda uma cadeia de valor artesanal e criativa pela divulgação dos 

locais onde as matérias primas são disponibilizadas aos criativos e a qualquer participante 

se esta forma a sua vontade. Os três testemunhos seguintes atestam perfeitamente esta 

situação.  

 

 “O Loulé Criativo nasceu para apoiar os produtores locais e os artesãos de Loulé. (…) eu 

apresento uma tabela dos ingredientes com as quais faço os bombons onde as pessoas podem 

comprar os produtos aos produtores de Loulé. (…). Indico às pessoas os produtores locais, por 

exemplo se for um workshop de trufas e nós podemos utilizar os licores então indico quem são os 

produtores a Alfarrobinha entre outros, de Loulé para que as pessoas possam sair daqui e ir comprar 

os produtos aos produtores que é isso que se pretende. (…)  que o workshop lhe dê mais informação 

ou um bilhete para ele ir conhecer mais do território. É nesse sentido que eu tento trabalhar os 

workshops com as pessoas.” (Ent. O1)  

 

 “estas experiências fazem com que haja uma movimentação económica relativamente, (…)  

relativamente à cerâmica em pelo facto de as pessoas participarem nestes workshops e nestas 

experiências faz que se procure este tipo de comércio e estimula de certa forma não só o 

conhecimento que envolve isso, mas também a prática desse comércio. Ou seja, as pessoas ficam a 

saber onde há esses materiais, onde são explorados como são explorados, como são comercializados 

e pode até de certa forma sugerir oportunidades de negócio locais e assim. Já se tem falado sobre 

isso até. Isto é tudo muito recente, em Loulé e alguns destes aspetos ainda não são concretizados, 

mas já têm um valor de discussão entre as pessoas. Nesse aspeto é uma dimensão que pode ter 

importância.” (Ent. O10) 

 

 “As pessoas também... como posso dizer levam sempre qualquer coisa, dizemos também 

onde se adquirem os materiais, etc etc” (Ent. O7) 

 

E por vezes, não muitas vezes, existem alguns participantes que procuram saber onde se 

compram os materiais para eles próprios aplicarem como nos relembra a entrevistada 

seguinte.  



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

468 

 

 “Sim em situações especificas, há pessoas que só se querem divertir, isto foi giro se calhar 

posso fazer outra vez, ou onde compro a cal para fazer novamente se me apetecer, mas não em 

alguns casos há um entusiasmo maior noutros é mesmo lúdico.” (Ent. O6)   

 

Um entrave ao desenvolvimento do comércio das artes criativas no contexto da Rede Loulé 

Criativo é a dificuldade em adquirir bens materiais que possibilitam o desenvolvimento de 

mais workshops e a própria participação dos participantes depois dos workshops como refere 

outro criativo.  

 

 “condicionantes geográficas primeiro porque por exemplo uma coisa muito importante é 

...são, mas matérias primas, trabalhar na cerâmica é preciso uma série de matérias primas que não 

existem a sul do Tejo e, portanto, qualquer interesse e adquirir materiais para trabalhar é 

necessário, pronto existe essa dificuldade, esse atrito de conseguir adquirir qualquer coisa. É 

preciso uma tinta, tem de se encomendar pela internet e esperar uns dias e depois é preciso qualquer 

coisa, enfim. Isso leva a que as pessoas que participam nos cursos sintam esse atrito no 

desenvolvimento dos projetos (…). o acesso às matérias e aos materiais é reduzido, é dificultado 

pelo desaparecimento ao longo do tempo .... da exploração comercial desse quadro da cerâmica.” 

(Ent. O10) 

 

Esta situação é equivalente a outros materiais artísticos que apesar de existirem na região 

ainda não são totalmente potenciados no comércio das artes no contexto do Loulé Criativo. 

  

“Neste caso específico da cerâmica, mas da mesma forma...aqui em Loulé existem os 

caldeireiros e existe a palma também se discute esse assunto também. A palma, por exemplo, não 

existe aqui nenhum sitio no Algarve onde comprar a Palma, para construir. É comprar em Marrocos 

ou em Espanha. E discute-se já também porque não há sítios onde explorar a palma porque é uma 

planta natural da zona, cresce naturalmente, porque é que não existe essa exploração não é visitável 

nesses sítios, era interessante. Esse conhecimento da técnica e dos objetos que são criados, mas 

também do que está por detrás dos materiais, da matéria prima que no fundo é a origem do 

artesanato, da atividade artesanal [em geral e não apenas da cerâmica] é a matéria prima que 

rodeia a região que está ali à mão para ser explorada e essa matéria prima não está a ser explorada 

desta forma este desenvolvimento desta atividade pode vir a despoletar de novo essa exploração.” 

(Ent. O10)   
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“Basicamente por serem coisas que já quase não existem. São tradicionais, são antigas, por 

exemplo o esparto já pouco existe porque já não há esparto. Se nós quisermos esparto essa arte, o 

material é muito escasso, tem de vir de Espanha. Aqui no Algarve já ninguém trata, ele existe aí nos 

campos, mas já ninguém o apanha e ninguém faz o tratamento do esparto para ele poder ser 

trabalhado. É uma coisa que está em extinção. Basicamente por ser antigo, por já estar quase 

extinto, por não existir” (Ent. O12) 

 

A pouca formação no Algarve no que ao chocolate diz respeito, pode ser considerado outra 

condicionante ao desenvolvimento dos workshops, onde por exemplo no caso da criativa 

seguinte, nos informa que teve de procurar formação complementar fora do Algarve. 

 

 “comecei a procurar formação. No Algarve impossível, muito difícil não há, diga-se de 

passagem, que isso tem a haver com o facto de o chocolate ser um produto sazonal, ou deve ser. E 

aqui como temos muito calor o chocolate facilmente derrete realmente é um fruto do inverno. E 

então por esse motivo procurei formação, fui fazer com alguns chefes chocolateiros... consegui um 

ou outro aqui no Algarve... e fiz em Lisboa também.” (Ent. O1) 

 

A opinião de outra criativa parece confimar a falta de oferta formativa na região do Algarve.  

 “Então tive um período em que acabei me dedicar a muitas coisas que tinha possibilidade 

de acesso, que aqui no Algarve também é difícil, mas, portanto, aprendi uma serie de técnicas de 

artesanato.” (Ent. O9) 

 

Historicamente na região do Algarve, também a ausência de materiais artísticos e o facto de 

não serem acessíveis, podem ter sido igualmente fatores impeditivos de reprodução do 

campo das artes com reflexos atuais como nos referem estes dois entrevistados.  

 

 “Eu fazia isto, estamos a falar em 1986, quando eu fui para artes e no 10 ano foi mesmo 

uma opção, na altura a área de artes. Nós não tínhamos os locais para comprar os materiais para 

comprar como há agora. Era tudo caríssimo, eu trabalhava nas férias de verão para comprar os 

materiais para a escola. Porque eu lembro-me uma caneta da tinta da china da Rottring na altura 

era o equivalente a três contos. E hoje é 15 euros. Pronto os 15 euros não é nada, mas na altura, no 

século passado três contos era muito dinheiro.” (Ent. O17) 
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 “mas também não havia nada na periferia, então no Algarve uma coisa muito parada em 

termos culturais. Ainda hoje é sempre quando há crises onde se corta o dinheiro é sempre na cultura 

em primeiro lugar, portanto, imagina na década de 90 isso. Não havia nada começou a surgir mais 

recentemente. (…) ainda hoje é sempre quando há crises onde se corta o dinheiro é sempre na 

cultura em primeiro lugar, portanto, imagina isso na década de 90” (Ent. O4) 

 

Outro setor como o da construção civil poderá vir a ter ganhos com a sua adaptação aos 

workshops de este entrevistado 

 

 “a maior parte dos materiais que utilizamos nos workshops são materiais de construção. ... 

Mas vimos neles algum potencial, reduzindo os portes, reduzindo as operações necessárias, vimos 

neles algum potencial (Ent. O7) 

 

Aquilo que poderemos considerar a reprodução do “mercado das artes criativas” é uma das 

contribuições da rede do Loulé Criativo. Pelo que os criativos nos informam, parece existir 

uma tendência para a procura de determinados materiais e matérias primas de forma a 

possibilitar o desenvolvimento de workshops criativos e o desenvolvimento de 

competências. A riqueza destas matérias primas na região Algarvia, corresponde à aposta 

em recursos naturais e culturais caraterísticos do destino onde as experiências criativas são 

desenvolvidas, no entanto um dos entraves à reprodução do “mercado das artes criativas” 

parece ser a sua escassez e falta de exploração organizada de estes materiais em alguns casos.  

 

Verifica-se igualmente que os workshops para além de serem importantes para o 

desenvolvimento de competências técnicas, são igualmente importantes para não apenas 

divulgar o trabalho dos criativos, mas igualmente os pontos de venda dos produtores e 

artesãos locais com especial incidência na rede. Procura-se assim promover toda uma cadeia 

de valor criativo junto dos participantes, mas ainda com algumas incongruências. Assim do 

ponto de vista quatitativo foi importante analisar as intenções de ambas a oferta e a procura 

acerca da produção e comercialização de produtos autênticos baseados na arte local. 
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Figura 16 - Médias das proposições para a dimensão “comercialização de produtos” – Oferta 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a oferta existe uma posição favorável acerca das condições benéficas que os agentes 

locais proporcionam para os criativos colocarem os seus produtos à venda com sucesso 

(média de 4,16). Porém, se estas condições são favoráveis à escala da rede, o mesmo não se 

poderá dizer acerca da contribuição da rede Loulé Criativo para aumentar a venda dos 

produtos dos criativos no resto do país e no estrangeiro, com médias negativas de 2,47 e 2,58 

respetivamente.  
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Figura 17 - Médias das proposições para a dimensão “Produção e comercialização de produtos 

autênticos” – Procura 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à perceção da procura, os participantes concordam que se sentem motivados para 

consumir experiências de turismo criativo pois este lhes dá a oportunidade de adquirir 

produtos autênticos com uma média de 4,09 e igualmente a oportunidade de produzir 

produtos autênticos com uma média superior de 4,30. Os dados quantitativos ajudam a 

perceber uma opinião generalizada acerca das condições favoráveis que agentes locais e a 

rede criam para a comercialização e produção de produtos autênticos por parte dos criativos 

e dos participantes, porém assinalamos a incapacidade de comercialização de produtos no 

resto do país e no estrangeiro. Condição que parece não condizer ainda com os objetivos da 

rede visto que valorizam no imediato mais a região de Loulé.   

 

5.9.5 Desenvolvimento territorial e economia local 

 

Um dos contributos que o turismo pode trazer é o desenvolvimento territorial. Um impacte 

social largamente vinculado na literatura do turismo e o turismo criativo não é exceção. Os 

contributos que este segmento poderá trazer para os destinos criativos é amplamente 

explanado na literatura do turismo criativo. Desta forma procurámos perceber como isto 
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experiências de Turismo criativo porque isso
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acontece no caso da rede Loulé Criativo nomeadamente através do turismo criativo e dos 

workshops, como apontam os seguintes criativos.  

 

 “E acho que é aí que eventualmente com outras coisas que... não sei se assim acontece 

noutro sítio, com certeza que em algum sítio as coisas acontecem assim, realmente faz sentido que 

seja assim. Que o turista conheça o território por dentro e que o vá visitar. E faça várias coisas” 

(Ent. O1) 

 

“Os territórios somos nós, são as pessoas, o nome paisagem vem de onde? Pai...sagem é 

uma derivação é a ação do homem no território. Ou seja, paisagem dá laranjeiras por que porque 

os árabes trouxeram e castelos diferentes no Norte do que no Sul. Depois há essa cultura e ação ao 

longo da história. Mas há um problema que se põe no turismo criativo no nosso país se calhar não 

há outro porque é por causa das assimetrias que a gente tem é muito litoralizado, faz-se o circuito, 

mas depois ...se não tiveres uma rede e é isso que funciona uma rede. Sem a rede não funciona. Mas 

a rede o que faz é que não tem só uma oferta não tens só a mim. As pessoas vão e abrem um leque 

ou um menu. Porque há gente interessada.” (Ent. O4) 

 

A contribuição positiva que se pretende com este tipo de turismo levanta questões de 

sustentabilidade na medida em que não foi desenhado para massas como referem os 

seguintes entrevistados. 

 

“Nesse sentido eu acho que essa é outra dimensão que pode ser bastante boa a nível 

económico e desenvolver isto a nível... à escala. Porque a gente tem de pensar à escala em relação 

a estudo. E talvez combata a desertificação em zonas disto. O objetivo se calhar... político [do 

município]  É uma boa política! Devolver à terra aquilo que recebes. Criar emprego e não hotéis e 

não uma coisa que seja estandardizada. Quando tu não tens 6000, isto é que sempre foi o problema 

deste país, por vezes esquecemos o nosso tamanho um bocadinho e talvez tenha ficado aquela coisa 

dos descobrimentos portugueses. E das epopeias e a grandeza que uma vez tivemos e que nunca 

mais poderemos ter e então esquecemos estes pormenores, e então fazemos estádios enormes que 

como o do Algarve 40000 lugares. Ninguém quer ir para lá porque se não ninguém ficava cá... Um 

exemplo. Mas quando começarmos a pensar nestas coisas à escala e orgulhosos da nossa identidade 

de alguma forma já veio um bocadinho nos últimos anos. Com Lisboa porque foi Lisboa, porque se 

gastou uma porrada de dinheiro e agora Lisboa aparece como uma das cidades mais interessantes 
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para visitar e para tudo, mas também já está a perder a identidade. E o problema é como é que se 

mete um travão nisto tudo e como se gere isto tudo. É meter um travão, não queremos trabalhar 

para massas aqui só cabem x mil turistas e esses têm que pagar esse valor eu posso fazer mais 

dinheiro ou o mesmo dinheiro, mas sendo diferenciador do que estar aqui a trabalhar para encher 

um país e tornar isto numa má experiência.(…) Depois há-de chegar uma altura que desmotivas, 

não atingi os resultados que estava à espera, ou por aquilo também não cresce ou... por isso é que 

muitas vezes isto dos projetezitos de turismo criativo morrem logo num país como o nosso e no 

mundo inteiro. De alguma aparecem, desaparecem muito poucos singram se fores ver. Por que as 

pessoas estagnam. Primeiro porque vão vocacionadas para uma questão monetária e isso é logo. 

Estamos a trabalhar para nichos ... a não ser que tenhas uma quinta como no Douro que eles vão lá 

e pisam a vinha à moda antiga e os estrangeiros pagam para depois trazer de lá uma garrafa com o 

nome deles.  Mas isso já se faz na América há trinta anos. Já se faz desde a década de 50 nos EUA. 

Nós aqui não estamos a fazer anda de novo. O problema é motivar as populações.” (Ent. O4)  

 

“acho que contribui no sentido de que não é uma atividade de massas, está diretamente 

ligada à economia local,” (Ent. P21) 

 

“Esta questão do turismo criativo, o único desafio é que para grandes massas, você tem um 

grupo, um casal que seja, ou você que seja, que vai viajar uma semana e naquele sitio, quer usufruir 

do máximo possível. (…). E a experiência criativa não é uma coisa que se faça em...o turismo criativo 

é uma coisa que mexe consigo, que não vamos fazer em meia hora.” (Ent. P22) 

 

Estas opiniões confirmam o grande contributo que este segmento parece trazer para o 

território e a economia local, correspondendo à literatura do turismo criativo.  

 

5.9.6 Preservação das técnicas tradicionais e criação de emprego 

 

Uma das contribuições atribuídas a este subsegmento é a possível preservação das técnicas 

tradicionais através da contribuição criativa. A rede Loulé Criativo procura reavivar algumas 

técnicas tradicionais da região Louletana. Isto é feito através da oferta de um leque de 

experiências e workshops criativos (objeto de estudo da presente investigação) mas 

igualmente através da realização de cursos de formação técnica, o projeto TASA, a 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

475 

 

reabilitação de património para a função de oficinas e laboratórios criativos nas áreas da 

Palma, Caldeireiros entre outros.  

 

 “ainda bem que surgiu aqui no âmbito do Loulé Criativo as oficinas do Barro, pronto 

conseguem com o pessoal que têm lá acabam por dar uma perspetiva muito mais substancial do que 

aquela que nós daríamos” (Ent. O7) 

 

A entrevistada seguinte é categórica acerca do papel do turismo criativo na preservação do 

que é tradicional e desenvolvimento da economia local  

 

 “acho que contribui no sentido de que não é uma atividade de massas, está diretamente 

ligada à economia local, atrai os mais novos a trabalhar nesta área, contribui para a preservação 

das tradições e do património cultural, e potencia o desenvolvimento sustentável do turismo.” (Ent. 

P21) 

 

As referências dos entrevistados atestam exatamente esta vontade de preservar as tradições 

e artes locais também através dos workshops criativos.  

  

(…) “a valorização das artes, saberes tradicionais e permite recuperar muitas das 

atividades e profissões que estavam pronto meio perdidas (…). Nesse sentido, é de facto louvável e 

extraordinário este percurso feito que permite haja uma casa da empreita em Loulé, que permite 

que haja os latoeiros seja recuperado a aldeia que estava perdida, que agora se trabalhe no 

relojoeiro possivelmente a seguir venha o sapateiro e que permita também que as questões do mundo 

rural as tradições, alguns desses saberes no fundo sejam partilhados (…) (Ent. O15) 

 

“Sei que eles têm muita dificuldade em divulgar o trabalho deles, que eles estão a 

desaparecer principalmente o artesanato antigo está a desaparecer e … a vontade que eu sempre 

tive foi fazer que esse e o novo artesanato pronto que é mais usual, não o tradicional seja conhecido, 

não só aqui no Algarve porque eles próprios não se conseguem divulgar humm mas seja conhecido 

lá fora, porque a verdade é que eu quero que isto continue não quero que isto morra.(…) 

principalmente a população local não valoriza nada a ver que os estrangeiros são os que mais 

valorizam o trabalho dos artesãos e isso tudo me fez ter uma vontade imensa que fazer com que o 

produto deles, [através dos workshops] o trabalho deles seja conhecido”. (Ent. O16) 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

476 

 

 “Portanto acaba por ser gratificante para mim fomentar coisas que eu valorizo na minha 

região (Risos)”. (Ent. O9)  

 

 “a parte do artesanato da cestaria à empreita que é antigo em termos da forma de fazer mas 

há muitas novas peças, vão ensinando coisas novas e ... mas pronto é tradicional a forma como se 

faz a empreita”. (Ent. O5) 

 

 “Agora acho extremamente importante este tipo, este workshop específico, porque até é uma 

tradição [Taleigo] que se estava já a muito a perder”. (Ent. P1)  

 

O desenvolvimento das experiências leva a que seja precisa mão de obra especializada e 

como refere a seguinte criativa a rede procura colmatar essa lacuna criativa ao mesmo tempo 

que procura preservar as tradições locais e criar emprego. 

 

 “temos uma outra experiência que foi idealizada, quer dizer essa tem de se desdobrar em 

várias pequenas experiências, mas pronto está ligada à latoaria, às artes da latoaria em Messines. 

Na experiência que referi da latoaria, necessita dos latoeiros. Agora eles são novos latoeiros. Eles 

tiveram uma formação, no âmbito do projeto TASA, para serem iniciados nas artes na latoaria e têm 

estado a trabalhar na área, embora não a tempo inteiro, eles têm outras atividades... pronto não 

são… são os artesãos como os artesãos tradicionais, nem sequer têm esses conhecimentos todos, 

mas sim são artesãos.” (Ent. O6)   

 

 “E essa rede permite o que... serve de alavancagem a uma série de pessoas que vão ... se 

calhar vão olhar para algumas valências que têm e para o território e uma oportunidade de 

desenvolver empregos ou atividades desaparecidas.” (Ent. O4) 

 

 (…) “pode até de certa forma sugerir oportunidades de negócio locais e assim.” (Ent. O10) 

 

Loulé é uma cidade com tradição na Costura daí a aposta em dois workshops de costura. 

 

 “Pois neste momento no Loulé Criativo ligados à costura. Penso que há outra que é a que 

faz aquela sardinhazinha, que eu também acho muito giro. Mas de costura não há mais, também é 

um sinal que também há falta de pessoas a fazer costura porque acho que Loulé era uma terra de 
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muita tradição de costureiras e agora não há ninguém para fazer estes workshops, estas 

experiências.” (Ent. O9)  

 

 “São parte das matérias primas das artes do Algarve, dos figos, amêndoas, alfarrobas, 

portanto, há uma contextualização que provavelmente é difícil em alguns países encontrarem este 

tipo de bens necessários de bens. Mas as atividades têm tido efeito desde os passeios guiados quer 

os ateliers. Os ateliers [de terapia] medicinais ligadas às plantas, ligadas à doçaria tradicional, 

também às provas de vinhos, especialmente aos vinhos artesanais da aldeia.” (Ent. 15) 

 

Como já aqui foi referido, uma das funções latentes da rede é o desenvolvimento externo de 

competências criativas e a procura de empresas estrangeiras com competências na 

intervenção e proteção do património cultural e património rural tem vindo a surgir a 

espaços. Segundo uma criativa, apesar da sua empresa de turismo criativo não apostar muito 

neste tipo de parceria por questões logísticas, reconhece que começa a existir este tipo de 

procura.  

 

 “Nós por acaso não temos trabalhado muito esse aspeto por questões de logística às vezes 

e outros aspetos, mas há procura especialmente por corporações estrangeiras... vá assim um pouco 

responsabilidade das empresas, há procura dos grupos por intervenções no património e rural.” 

(Ent. O7) 

 

Ainda acerca da preservação e salvaguarda do património tangível e intangível da região 

procuramos quantificar a intenção da oferta acerca desta temática. Assim a tabela abaixo 

indicada demonstra as médias das proposições relativas a esta dimensão.  
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Figura 18 - Médias das proposições para a dimensão “salvaguarda do património tangível e 

intangível da região” – Oferta 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados das proposições Likert corroboram a opinião da oferta sobre a contribuição da 

rede Loulé Criativo para a preservação das tradições locais com uma média clara de 4,84. Já 

a salvaguarda dos saberes e ofícios trandicionais da região reúne uma média de 4,21. É 

também opinião dos criativos afetos à rede que a oferta de experiências criativas tem 

contribuído igualmente para a regeneração urbana do centro da cidade com uma média de 

4,05.  

 

Outra das contribuições da rede Loulé Criativo que quisemos também percecionar foi a 

criação de emprego, justificada pelo contributo fundamental que a atividade económica 

turística tem e consegue imprimir nos territórios. Assim, colocamos proposições diretas à 

oferta sobre o contributo da rede para a criação de emprego e procurámos analisar a perceção 

da procura acerca da criação de emprego resultando do consumo de experiências de turismo 

criativo. 
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Figura 19 - Médias das proposições para a dimensão “criação de emprego” – Oferta 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo os criativos, a rede Loulé Criativo contribui para a criação de emprego local, 

obtendo uma média de respostas positivas de 4,16. Desta forma, os criativos parecem 

concordar com os objetivos da rede quando se trata de criar as condições para o 

desenvolvimento de postos de trabalho a nível local. É também a opinião da oferta que a 

rede oferece condições para os criativos desenvolverem os seus negócios com sucesso 

(média de 4,21) e quando se trata de negócios assentes nas tradições locais a média de 

concordância da oferta é de 4,68. Por fim, as condições de criação de emprego que a rede 

proporciona em toda a cadeia de valor turístico é igualmente favorável com uma média de 

4,26.  
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Figura 20 - Médias das proposições para a dimensão “criação de emprego” – Procura 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Podemos também aferir que a perceção da procura em relação à dimensão de criação de 

emprego é amplamente positiva. A perceção dos participantes acerca da sua contribuição 

para a criação de emprego apresenta uma média de 4,13. A média sobe para 4,22 quando se 

trata da possibilidade da fixação de empreendedores turísticos no local. A aquisição de 

experiências de turismo criativo assume uma intenção importante de contribuir para o 

desenvolvimento local apresentando uma média de 4,13. 

 

Quando confrontamos as respostas da oferta e da procura acerca da dimensão de criação de 

emprego, estas demonstram uma opinião positiva acerca das condições que a rede possibilita 

para a criação de emprego existindo uma perceção positiva igualmente do lado da procura.  

 

5.9.7 Imagem inovadora e criativa 

 

O estabelecimento de redes criativas constitui uma das várias formas de desenvolvimento do 

turismo criativo. Alicerçada na economia criativa, as redes criativas (Messineo, 2012) 

tornam-se exemplos de estruturas offline que extravasam o mundo virtual onde muitas vezes 
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têm origem (Richards, 2013b). A capacidade que estas redes têm de integrar o ecossistema 

criativo podem muitas vezes facilitar as pretensões do orgware criativo de um destino 

criativo (Richards & Wilson, 2007). Procurámos aferir a contribuição que a rede Loulé 

Criativo tem, na opinião dos criativos e dos participantes em relação à sua capacidade de 

contribuir para que a imagem de Loulé e a sua região sejam condideradas inovadoras e 

criativas. As tabelas seguintes permitem constatar as médias positivas a este respeito pelo 

lado da oferta e pelo lado da procura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Médias das proposições para a dimensão Imagem inovadora e criativa da região” – 

Oferta 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo os criativos, a rede Loulé Criativo tem contribuído para criar uma imagem 

diferenciadora da região com uma média esclarecedora de 4,84. A imagem de Loulé é 

considerada inovadora e criativa com médias respetivas de 4,37 e 4,42. No que diz respeito 

ao contributo que as experiências criativas e workshops criativos oferecidos pelos parceiros 

da rede, uma vez mais representam médias muito positivas com 4,58 em relação às 

experiências criativas serem inovadoras para a região e 4,47 em relação a serem criativas 

para a região.  
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Figura 22 - Médias das proposições para a dimensão Imagem inovadora e criativa da região” –

Procura 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a procura esta é também uma dimensão francamente positiva. Os participantes 

concordam que o consumo de experiências criativas contribui para criar uma imagem 

diferenciadora de Loulé com uma média de 4,61. O desenvolvimento do turismo criativo 

através da rede Loulé Criativo, ajuda a manter uma atmosfera criativa com os resultados a 

registarem uma média de 4,61. Se para a oferta a imagem de Loulé é inovadora e criativa, o 

mesmo se passa quando abordamos a procura, apesar de médias positivas descerem 

ligeiramente para 4,61 quando questionados acerca da imagem inovadora e criativa da 

região. Apesar de positiva, a média baixa para 4,35 quando os participantes se manifestam 

em relação à ajuda que a rede Loulé Criativo empresta à região de forma a que esta se 

diferencie das restantes do país.    

 

5.9.8 Legado criativo 

 

A passagem do testemunho criativo foi mencionada pelos entrevistados. Apesar de pouco 

consensual, esta opinião demonstra por um lado a preocupação de alguns criativos em 

perpetuar as boas práticas que a rede Loulé Criativo proporcionou e por outro, que o trabalho 

desenvolvido por eles até então não se perca e possa ser acessível a futuras gerações.  
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 “Já tenho a cabeça noutro lado, mas custa-me fechar esta porta porque não existe mais 

ninguém que faça. Se houvesse alguém que já transmitia isso, eu diria pronto já está entregue, já 

posso. Mas eu quero deixar aberto porque as pessoas ficam mesmo contentes de aprender e eu de 

divulgar. Fico com tanta pena quando vejo o cartão todo para o lixo quando se podia fazer coisas 

com ele que eu... é mais nesse sentido.” (Ent. O3)  

 

 “Da mesma forma que se um dia eu desista por algum motivo tivesse que desistir desta 

atividade, eu gostava que alguém pegasse nela, que isto daqui a 30 anos tivesse cá. Sabes daquelas 

coisas... começou lá com o ... imaginando andavam já todos de naves espaciais e as coisas 

continuem. Que se continuasse.” (Ent. O4) 

 

5.10 Síntese final - O subcampo do turismo criativo. O caso da rede Loulé Criativo 

 

Neste ponto apresenta-se uma breve descrição da reprodução do subcampo do turismo 

criativo tal e qual a percecionamos. Os conceitos de colonização do campo, mencionados 

por Everett, (2002) e de capital intercultural por Pöllmann, (2013, 2016), a condição tácita 

da homologia dos campos (Montagner & Montagner, 2011) e as alterações verificadas ao 

nível do consumo pós-moderno no turismo, contribuem para que possamos perspetivar um 

subcampo em formação, o subcampo do turismo criativo.  

 

Como vimos anteriormente no capítulo 3, as razões que nos levaram a projetar o 

desenvolvimento de um subcampo do turismo criativo, prende-se com a constatação daquilo 

a que Everett, (2002) apelidou de “colonização”, onde novos agentes sociais, imbuídos de 

uma vontade em se diferenciar dos demais, ao nível do seu consumo cultural e não só, se 

deslocam para um novo campo que apesar de ainda se manter dependente do seu respetivo 

campo dominante, dá forma a um novo campo ou subcampo. O conceito de capital 

intercultural de Pöllmann, (2013, 2016) permite-nos fundamentar a atualização de vários dos 

conceitos de Bourdieu assim como novas formas de aquisição e detenção de capital cultural 

com a possibilidade dos agentes sociais se poderem movimentar entre vários campos com 

mais facilidade. 
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A base de que partimos para o caso do turismo criativo parece facilitar esta leitura, na medida 

em que, a classe criativa e o conjunto daqueles a que os autores apelidaram de criativos, de 

lifestyle entrepreneurs e outros de turistas criativos, demonstrassem novas vontades e 

apetências para aprender e desenvolver competências em tempo de férias, por motivos de 

diferenciação. Como nos refere Sulkunen, (1982, pp109-110), “temos de ver as classes e os 

seus membros não apenas como atores de uma peça pré-fabricada, mas também como 

sujeitos criativos” no sentido sociológico, mas extensível ao turismo criativo.  

 

Desta forma, entender o turismo criativo sob a lente de Pierre Bourdieu é assumir a sua 

condição dependente, mas emergente de este segmento em relação ao turismo cultural 

massificado, onde em vez de habitus culturais cultos e contemplativos, poderemos 

perspetivar habitus criativos igualmente cultos, mas pragmáticos. É também identificar a 

detenção de capital criativo e intercultural que permite ao habitus criativo “habitar” e 

movimentar-se entre vários campos, é constatar uma ocupação compaginável com a noção 

de lifestyle entrepreneur, é identificar uma vontade e um foco em aprender de forma criativa 

e mais ou menos ativa, fruindo a cultura de forma autêntica, de um determinado destino de 

maneira a se diferenciar dos demais turistas culturais.  

 

Conseguimos percecionar o subcampo do turismo criativo também como um espaço que 

encontra na Câmara Municipal de Loulé, a instituição socializante mais importante que 

estabelece uma espécie de doxa criativa para este subcampo. É esta instituição que identifica 

e dita os requisitos criativos que os parceiros devem deter, de forma a poderem enquadrar a 

rede no que deve ser ou não ser elegido criativamente de entre os recursos naturais e 

culturais, tangíveis e intangíveis, mais caraterísticos e importantes da região. O município 

não só identifica o discurso criativo dominante como legitima o discurso do turismo criativo 

que se processa através da rede Loulé Criativo.  

 

As estruturas estruturantes criativas do subcampo, permitem uma flexibilidade dos habitus 

criativos de se movimentarem entre disciplinas ou áreas criativas e dominarem várias 

técnicas que, em conjunto, permitem o surgimento de novo capital cultural e criativo. A 

existência dos criativos, representa os conhecedores daquilo que de mais importante e 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

485 

 

autêntico ainda se pode encontrar na região, validando o papel que o município desempenha, 

opinião expressa e reconhecida por ambas a oferta e a procura. 

 

Esta riqueza e variedade de capital criativo, permite que mais agentes sociais o possam 

adquirir de diferentes formas. Apesar da influência da família e da escola enquanto as 

principais instituições socializantes e sancionadoras de capital, outras formas de aquisição 

de capital cultural não sancionadas permitem que várias necessidades e tipologias de capital 

sejam adquiridos e até valorizados como o autodidatismo, o incentivo criativo, o capital 

técnico e o capital cultural louletano respetivamente.  

 

Os workshops criativos da rede são experiências criativas não sancionadas que por vezes 

extravasam os propósitos mais imediatos da rede. Algum capital cultural e criativo é exibido 

e transmitido para fora do subcampo, como acontece com a replicação de conhecimentos em 

ambiente familiar e de amigos de participantes. Mas também no caso de serem passados a 

grupos sociais externos à rede, onde está aberta a possibilidade de outros agentes sociais 

externos adquirirem este capital. Desta forma, estamos perante duas constatações, uma 

leitura de um subcampo em formação com estruturas estruturantes e estruturas estruturadas 

e habitus moldáveis que possibilitam maior flexibilidade e a volatilidade do capital criativo 

e intercultural ao ser apreendido por diferentes habitus, sendo resultado da interseção de 

vários campos. 

 

Como os criativos exibem capital cultural e criativo suficiente, o que lhes permite deterem 

uma posição de destaque no subcampo do turismo criativo, seja através do incentivo criativo 

que exibem em relação aos participantes, o feedback criativo caraterizado pelas dúvidas que 

esclarecem, seja pelo capital de linguagem técnica que possuem, estes distinguem-se 

claramente dos participantes que procuram adquirir algum capital cultural e criativo. Estes 

participantes encontram nos workshops criativos, apenas formas de aquisição de técnicas 

introdutórias a determinada área criativa, situação condicionada pelas estruturas que 

compõem a própria atividade.  
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Os workshops, apesar de alguns criativos permitirem um certo grau de liberdade criativa no 

seu desenho e implementação, são sempre condicionados pelo tempo e lacunas prévias dos 

participantes. Os habitus em formação que escolhem participar nos workshops, encontram 

várias aplicações para o capital adquirido. Não podendo excluir as lacunas linguísticas que 

alguns criativos detêm, o capital linguístico nesta região turística parece manter-se como um 

dos capitais em falta para alguns dos criativos, situação contornada pelo autoditatismo já 

referenciado anteriormente. 

 

O envolvimento da rede é crucial no papel que desempenha neste subcampo, na medida em 

que extende e legitima a doxa criativa do subcampo sobre os seus agentes sociais. O 

desenvolvimento do comércio das artes ligadas aos agentes mais próximos da rede e que 

direta ou indiretamente podem vir a contribuir num futuro próximo para ajudar a economia 

local, parece concorrer para um maior conhecimento sobre as artes tradicionais e a sua 

ativação para fins turísticos. O conhecimento detido pelos habitus em formação serve 

propósitos pessoais que pode passar por reconhecer peças de arte genuínas ou técnicas de 

arte, e em último caso a necessidade de diferenciação em relação a outros turistas.  

 

As próprias caraterísticas estruturantes do subcampo do turismo criativo concorrem para o 

desenvolvimento de condições para que a economia local, assente nos recursos intangíveis 

da região, corolário deste segmento turístico, consiga despoletar e envolver os vários agentes 

sociais e habitus criativos e não criativos direta e indiretamente relacionados com a rede. 

Seja pelo spillover effect que a rede consegue, seja pela cadeia de valor o turismo criativo 

que se começa a estender em todas as direções da economia criativa (comercialização de 

matérias-primas, divulgação de locais onde estas matérias primas podem ser adquiridos e 

assim alimentarem o desenvolvimento de workshops criativos, discurso legitimador das 

artes a proteger ou em risco, divulgação do trabalho de outros criativos externos à rede).   

 

O discurso legitimado pelo município, consubstanciando-se na existência da rede Loulé 

Criativo, é validado pelos próprios criativos que age como sinónimo ou garantia de qualidade 

perante os habitus em formação. A preservação das técnicas tradicionais já referidas torna-

se no discurso dominante de todo o campo. 
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O subcampo (em formação) do turismo criativo emerge da diferenciação operada e 

condicionada pelos agentes sociais (habitus criativos e habitus em formação) ajudando inter 

alia à diferenciação da oferta turística tradicional da região madura que representa o Algarve 

no que ao turismo de sol e Praia diz respeito, não representando ainda uma motivação 

principal para a escolha deste turismo.   

 

Esta leitura que aqui se pretendeu fazer, ajuda a perspetivar o segmento do turismo criativo 

quando analisado através do aparelho bourdieusiano que fundamenta a presente tese. 

 

5.11 Conclusões 

 

O paradigma pós-moderno contribuiu para a visão ontológica de uma sociedade aberta, 

inclusiva das minorias sociais e marcada por uma forte consciencialização ecológica, mas 

também para a concepção de um mundo cada vez mais globalizado, cosmopolita e mediado 

pela tecnológia. Esta condição operou importantes alterações nos setores da cultura, da 

educação, da política, do ambiente e na própria economia. Estes impactes atingiram 

igualmente o setor do turismo de forma a influenciar a organização de produtos, serviços e 

experiências. Organização essa marcada por uma crescente desregulamentação e 

liberalização da oferta com efeitos na desintermediação turística. O desenvolvimento dos 

conceitos da economia da experiência, da economia do conhecimento e da economia criativa 

serviram de pano de fundo para estas alterações no trade turístico.  

 

Neste contexto, a procura turística tem vindo a caraterizar-se por perfis de novos 

consumidores com conhecimento aprofundado do que vai ser consumido em termos 

turísticos, por turistas munidos de um capital cultural elevado. Estes estão alertados para os 

problemas ambientais e nutrem uma preferência por experiências imersivas mais próximas 

das comunidades locais continuando a valorizar o que é autêntico. Estas alterações levaram 

a que a oferta se reinventasse passando a adquirir e a desenvolver novas competências 

perante um consumidor mais informado e consciente dos seus direitos. 

 

De acordo com a literatura, o desenvolvimento do consumo massivo do turismo cultural 

ficou marcado pelo surgimento de uma crescente necessidade por parte da procura turística 

de um maior envolvimento com os locais e uma oferta baseada nos valores culturais do 

destino. Estes consumidores passaram a buscar experiências diferenciadoras baseadas nos 

fatores qualificadores e diferenciadores dos destinos. Identificado por uns como uma reação 
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ao consumo massificado do turismo cultural e observado por outros como a sua extensão, o 

conceito de turismo criativo surgiu no início do séc. XXI e teve forte repercussão no mundo 

académico como podem atestar o crescente número de publicações acerca de este segmento 

(Álvarez-Garcia et al., 2018; Carvalho et al., 2019; Galvagno & Giaccone, 2019; 

Maldonado-Erazo et al., 2016). Com uma forte componente prática e criativa, esta recente 

área de pesquisa (Richards, 2011) tem atraído o interesse de ambos os setores públicos e 

privados de forma a concorrerem para a diferenciação da oferta dos destinos turísticos.  

 

Com uma aplicação muito ampla, o conceito de turismo criativo tem vindo a ser atualizado 

ao longo dos anos pelos investigadores (Duxbury & Richards, 2019a) e desenvolvido em 

territórios urbanos e rurais. Desenvolvido a partir de uma simbiose entre o turismo e a 

criatividade, este segmento tem vindo a evoluir a partir do contexto das indústrias culturais 

e criativas até a aplicações em workshops e demais experiências criativas, itinerários e outros 

produtos turísticos, dinamizando igualmente redes de turismo criativo. Uma das suas grandes 

vantagens consiste na possibilidade de todos os destinos poderem vir a ser criativos mas ao 

seu próprio ritmo, visto que, tal processo acontece de acordo com os recursos e atrativos 

turístico-culturais tangíveis e intangíveis aí existentes. Foi neste contexto que procurámos 

desenvolver a presente investigação.  

 

Retomando as questões que orientaram esta tese, procurámos através do quadro analítico de 

Pierre Bourdieu analisar qual o papel que o capital cultural, o habitus e o campo 

desempenham no desenvolvimento de experiências de turismo criativo. A revisão de 

literatura chamou-nos à atenção da natureza relacional dos seus conceitos pelo que não faz 

sentido segundo o sociólogo, abordá-los de forma isolada mas antes de forma holística.  

 

Constatámos desde início uma necessidade de atualizar os conceitos base das principais 

ferramentas de pensamento do esquema Bourdieusiano, baseado no trabalho desenvolvido 

pelos seus seguidores. Averiguámos igualmente que a aplicação dos conceitos à área do 

turismo acontece sobretudo de forma isolada o que nos parece não favorecer uma leitura 

completa do seu quadro metodológico. Desta forma e apesar de verificarmos a existência de 

investigação já consolidada no campo da sociologia do turismo, quando remetemos para a 

utilização dos conceitos de Bourdieu esta não parece ser tão robusta pela utilização parcial 

e isolada de alguns conceitos já aqui referidos (Ahmad, 2013).  

 

Baseado neste enquadramento teórico, a nossa investigação assenta na aplicação do esquema 

completo  e atualizado de Bourdieu, aplicando-o ao conceito de turismo criativo. Partindo 

da premissa defendida por Richards & Wilson, (2006) de que para que os destinos que 
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queiram desenvolver com sucesso o turismo criativo nos seus territórios, será necessário que 

a oferta e a procura desenvolvam competências. *rocurámos através da utilização do quadro 

analítico já referido, entender como este processo se desenvolveria. Para tal, selecionámos 

como objeto do nosso estudo uma rede nacional de turismo criativo, que oferece-se 

workshops criativos. A nossa escolha recaiu na Rede do Loulé Criativo. Pela oferta alargada 

e variada de experiências criativas que oferece e pela proximidade que o investigador detinha 

junto do município, tendo este tema e aquele território servido de base para a dissertação de 

mestrado desenvolvida sobre a oferta criativa do Festival MED, realizado naquela cidade 

algarvia optou-se pela sua escolha.  

 

Neste sentido, com base na revisão de literatura sobre turismo criativo alavancada no 

esquema Bourdieusiano atualizado, o nosso modelo teórico procurou abarcar os conceitos  

principais do sociólogo, procedendo-se assim à sua aplicação à área recente do turismo 

criativo. Tendo em conta os objetivos da nossa pesquisa e o modelo teórico desenvolvido, 

sustentado no referido quadro analítico sociológico, optou-se pela utilização de uma 

metodologia mista, valorizando por um lado os três conceitos principais de Bourdieu na sua 

versão mais atualizada e por outro procurou-se dar voz aos entrevistados de ambos os lados 

da oferta e da procura, procurando percecionar as suas histórias de vida em um contexto 

criativo.  

 

Procuramos em seguida responder aos objetivos (4.4.4.) da tese, de forma a evidênciar a 

relação das conclusões com o referêncial teórico, a triangulação dos dados e por fim, 

percecionando os momentos (antes, durante e depois) que os entrevistados destacaram no 

processo de oferta e consumo de experiências de turismo criativo . 

 

A tentativa de percecionar e descrever o papel que o capital cultural desempenha no consumo 

de experiências de turismo criativo, levou-nos a adotar como estudo de caso, a rede Loulé 

Criativo. Assim, foram atualizadas as principais ferramentas do quadro analítico de Pierre 

Bourdieu com a ajuda dos seus seguidores, de forma a adaptar os principais conceitos de 

capital, habitus e campo ao estudo do turismo criativo em particular.  

 

A metodologia mista no tratamento e análise de dados, procurou descrever as trajetórias de 

vida dos agentes do ecossistema criativo da rede Loulé Criativo com 19 testemunhos do lado 

da oferta e de 23 contributos de participantes dos workshops criativos oferecidos no contexto 
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da rede. De forma a podermos atingir os nossos objetivos foi elaborada uma questão de 

partida e um conjunto de objetivos para passamos a elencar. 

 

1. O nosso primeiro objetivo passou por identificar formas sancionadas e não sancionadas 

de aquisição de capital cultural expressas pelos entrevistados tanto do lado da oferta como 

da procura. Podémos aferir que os agentes socializantes mais importantes em Bourdieu, a 

família e a escola, mantêm o seu papel principal na inculcação de valores enquanto 

instituições sancionadas de aquisição de capital cultural num período marcado pelo consumo 

pós-moderno. Seja pelo contributo que estas formas de aquisição de capital cultural e 

criativo, desempenham em moldar o habitus criativo dos agentes sociais como a família em 

uma primeira fase, seja a escola a desempenhar um papel oficial de sanção das competências 

culturais e criativas apreendidas em uma segunda fase.  

 

Com uma maior preponderância para a oferta a família e o momento da infância, estes 

parecem estabelecer o primeiro contacto continuado com os conteúdos criativos, fazendo 

com que a sua aquisição seja vista como inata, natural ou intuitiva por alguns criativos. A 

família parece assim estabelecer um ambiente propício à criatividade pelas referências à 

mãe, pai, irmão,avó entre outros. Na linguagem de Bourdieu isto acontece porque o discurso 

criativo estabelecido desde cedo pela família, vai permitir ao habitus reconhecer o código 

de linguagem adotado (Bourdieu, 2010), estendendo-se tendencialmente pela infância.  

 

Apesar de desempenharem um papel fundamental para os criativos, verificámos que, no que 

aos antecedentes criativos diz respeito, nem todos os criativos tiveram uma formação 

familiar exclusiva no mundo das artes, nem todos tiveram um percurso escolar meramente 

criativo. Aliás, é na interseção de vários mundos e várias áreas profissionais que podemos 

afirmar que se situou a formação criativa prévia dos criativos que parecem não ter 

testemunhado esse ambiente famíliar destacado por outros membros da rede do Loulé 

Criativo. Esta condição mais tardia, é propícia ao desenvolvimento criativo. Por isso, não é 

um dado adquirido e taõ pouco generalizável, que as áreas criativas estejam sempre presentes 

previamente na família e na formação escolar dos criativos.  
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Há, no entanto, uma tendência para isso acontecer. Quando tal situação se verifica, com 

maior ênfase para a oferta, parece haver um papel ainda preponderante da família e da escola 

enquanto estruturas sociais inculcadoras do discurso criativo como já referido. Apesar de 

vários criativos referirem que a criatividade “sempre” os acompanhou ou sempre esteve 

presente dando origem ao gosto que nutrem pelos conteúdos criativos, não é claro que a 

adolescência se destaque tanto como a infância como momentos de inculcação do discurso 

criativo. Porém 3 criativos são taxativos ao informar que a criatividade ou conteúdos 

considerados criativos “sempre” os acompanharam. 

 

Os livros presentes em um ambiente familiar são fontes oficiais de aquisição de capital 

cultural com algum peso. Esta tendência parece manter-se também para a Procura, tendência 

percetível pelas referências ao papel importante da família e da escola no desenvolvimento 

do gosto criativo. Tal como em Bourdieu, o livros, formas objetivadas de capital cultural, 

continuam a ser relevantes enquanto formas objetivadas de presença, exibição e inculcação 

de capital cultural e relevantes para a transmissão de ideias (Bourdieu, 2002b). Quando 

presentes, desde cedo em um ambiente familiar, os livros têm o poder de influenciar 

positivamente a curiosidade pelo conhecimento.  

 

De destacar ainda que os livros parecem permanecer, e no sentido de Bourdieu (2010), como 

objetos de “legitimidade cultural” ligados a algum estatuto pois as referências apontam para 

a presença de “dicionários”, “enciclopédias Readers Digest” e “livros de ciências” e em uma 

ocasião livros juvenis “uma aventura” (secção 5.1.2.6), não sendo claro qualquer referência 

a livros de áreas criativas em concreto. Devido ao caráter multifacetado da criatividade e dos 

assuntos criativos, a transmissão da cultura popular por exemplo, terá uma tendência para 

ser feita oralmente e não propriamente através de livros.  O que nos permite concluir que a 

presença de livros continua a ter uma preponderância de despertar curiosidade como referido 

pelos entrevistados em relação a várias áreas do conhecimento. 

 

A escola também mantêm o seu papel de instituição social que mais contribui para a sanção 

de capital cultural. Esta é um local de debates, de troca de ideias, de formação do espírito 

crítico do conhecimento, o que também se revelou importante para o desenvolvimento e o 
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despertar para o conhecimento das áreas criativas como referido por duas criativas (secção 

5.2.1.4).  O percurso escolar é pouco significativo para o desenvolvimento da criatividade, 

pelo que nem sempre o curso superior frequentado ou concluído, se relaciona com as áreas 

criativas desenvolvidas à posteriori.  

 

A formação e o percurso escolar mencionados apesar de não serem exclusivos do mundo das 

artes, parecem corresponder ao que os autores referem em relação ao grau elevado de capital 

cultural detido pelos criativos e participantes nas experiências de turismo criativo. Grande 

parte dos entrevistados possuem licenciaturas e mestrados. Para a oferta o conjunto de graus 

académicos superiores (licenciatura e mestrado) corresponde a 78,9% dos entrevistados e na 

procura a detenção de este grau académico sobe para 82,6%. O mundo dos criativos é muito 

versátil no que à aquisição de capital cultural e criativo diz respeito. Assim confirma-se o 

que a literatura do turismo criativo refere em relação às habilitações académicas dos agentes 

sociais criativos (Carvalho et al., 2019; Remoaldo, Matos, et al., 2020; Remoaldo, Serra, et 

al., 2020; Richards, 2011; Richards & Wilson, 2006a, 2007) e também às formas 

sancionadas de capital cultural (Bourdieu, 1986, 2010). 

 

No entanto como procurámos destacar ao longo da presente tese, outras formas não 

sancionadas de capital cultural também contribuiem tendencialmente, para a sua formação 

como o autodidatismo, a internet e as viagens efetuadas e os próprios workshops criativos. 

Identificámos a influência fundamental do autodidatismo (Secção 5.2.2.1), que em Bourdieu 

é descredibilizado enquanto fonte credível de aquisição duradoura de competências criativas. 

Segundo Bourdieu o autodidata será sempre alguém que apesar da sua “boa vontade cultural” 

nunca será alguém reconhecido e avalizado como detentor de determinando conhecimento 

(Bourdieu, 2010).  

 

São vários os entrevistados a referir a autoaprendizagem como estratégia de 

desenvolvimento e validação de competências criativas podendo estas passar pela consulta 

da internet, a realização de workshops criativos e até viagens realizadas em ambiente 

familiar. Mais uma vez esta tendência verifica-se com maior ênfase na Oferta. Assim e ao 

contrário de Bourdieu, porque se tratam de habitus criativos mais flexíveis (Nedelcu, 2012) 
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na sua dimensão ontológica e aquisição de capitais vários, o autodidatismo desempenha um 

papel fulcral, correspondendo ao conceito de aprendizagem ao longo da vida, à importância 

de aquisição de capitais culturais sob formas não sancionadas (Setton, 2002, 2005b, 2005a, 

2008). A necessidade do habitus criativo de adotar uma predisposição de autoaprendizagem, 

corresponde a necessidade ede ultrapassar, aquilo que uma criativa mencionou como 

outsider, a ideia de um habitus desajustado do campo. E outra criativa chama a atenção para  

a responsabilidade que esta têm sempre em se atualizar, pela posição dominante que ocupa 

no campo “criativo” enquanto criativa que oferece um workshop.  

 

Talvez por não deterem o capital cultural e criativo que acham necessário, tendem a procurar 

atualizar-se pela importância que a qualidade dos workshops devem ter junto dos 

participantes como os dados quantitativos parecem corroborar (secções 5.6.2). Podemos 

reconhecer aqui a máxima que “com o conhecimento vêm a responsabilidade”. O destaque 

dado pelos criativos ao autodidatismo, leva a que se repense a forma como o capital cultural 

é adquirido atualmente, em particular na área do turismo criativo mas também das indústrias 

cultural e criativas, devido ao caráter e significado volátil que a criatividade adquiriu 

(Campbell, 2011; Glăveanu & Beghetto, 2020; Richards, 2010b, 2011) nos últimos anos no 

estudo do turismo.  

 

De acordo com os seus seguidores (Bennett & Silva, 2011; Carvalho, 2014; Hanquinet et al., 

2014; Katz-Gerro & Yaish, 2008; Lareau & Weininger, 2003; Pappalepore et al., 2010; 

Pöllmann, 2013, 2016; Pret et al., 2015; Prieur, 2013; Prieur et al., 2008; Prieur & Savage, 

2011, 2013; Setton, 2005b; Yaish & Katz-Gerro, 2010; Zimdars, Sullivan, & Heath, 2009) 

a aquisição de capital cultural nas suas variadas formas (Bourdieu, 1986) é também ele 

possível através do investimento pessoal que coresponde o autodidatismo onde se pode 

incluir o desenvolvimento de competências criativas. 

 

As viagens prévias parecem constituir formas diferentes dos habitus serem confrontados 

com culturas e formas de ser heterogéneas, tendo sido mencionadas pelos entrevistados 

como importantes, nomeadamente o gosto estético, usos e costumes, tradições locais, recolha 

de materiais e cultura. Mas estas não se revelam igualmente importantes para todos. 
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Funcionam como forma de confronto de habitus, com uma tendência naqueles que já haviam 

realizado viagens em ambiente familiar, para as valorizar na vida adulta. Este interesse por 

viagens é partilhado por agentes criativos e participantes existindo porém três criativos que 

não colocam qualquer ênfase na viagens enquanto formas de aquisição de capital cultural. 

A televisão e naturalmente a internet são fontes de informação mencionadas também como 

forma de aquisição de capital cultural.  

 

Os workshosp criativos são igualmente formas não sancionadas de aquisição de capital 

cultural. Estes desempenham um papel importante no desenvolvimento de competências 

tendo o seu papel sido analisado com mais pormenor em relação a este desenvolvimento. 

Estes oferecem a oportunidade única aos participantes de adquirirem capital cultural e 

criativo baseado na cultura do destino onde estas são desenvolvidas. A efetividade de tal 

desenvolvimento é claro quando analisados os discursos da oferta e da procura acerca da 

efetividade do desenvolvimento de conhecimento. 

 

O estatuto da família e da escola, enquanto principais instituições socializantes de capital 

cultural preservam a sua importância como se pôde ver na análise dos dados, por isso é 

possível afirmar que Bourdieu mantém a sua pertinência e uma das principais referências 

acerca da forma como construímos, adquirimos e alimentamos o nosso conhecimento. Esta 

conclusão está em linha com a teoria do capital cultural e os estudos do sociólogo francês 

(Bourdieu, 1986, 1989, 1996, 1998, 2004, 2008, 2010; Ortiz, 1983).  

 

No entanto, uma atualização é necessária, visto que para além de ter vindo a ser operada 

pelos seus seguidores como referido anteriormente, se torna uma necessidade quando 

aplicada a novos conceitos ou áreas do conhecimento. O caso do estudo do consumo cultural 

em geral e do turismo criativo em particular, implica essa mesma atualização. Não apenas 

proque se trata de uma mudança de paradigma em termos de consumo turístico, mas porque 

as prioridades e caraterísticas pessoais dos habitus são outras e porque as áreas conexas que 

constituiem as áreas criativas, são várias e interrelacionadas que o autodidatismo se torna 

quase uma obrigação para que as actividades criativas possam ser bem desenhadas e 

administradas.  
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2. Como segundo objetivo perspetivámos percecionar a influência das trajetórias de vida dos 

intervenientes da rede na produção e consumo das experiências criativas, nomeadamente 

antecedentes criativos, como os hobbies criativos, o gosto criativo exibido e a participação 

em atividades de cariz cultural. Com maior preponderância para a oferta, alguns hobbies 

criativos que advém de ambientes familiares podem levar ao desenvolvimento do gosto 

criativo, mas parecem não ser decisivos para enveredar por este tipo de turismo. Os hobbies 

mencionados por três criativos parecem ter a haver com a área criativa que hoje está patente 

nos seus workshops como a fotografia, pintura e a costura e do lado da procura, apenas uma 

menção ao hobbie do teatro. Com uma predileção para o questionamento, curiosidade e 

empreendedorismo criativo, os habitus criativos despendem e investem muito tempo no 

aperfeiçoamento de técnicas criativas avulsas que com o tempo tomam forma conjunta e se 

transformam em uma estrutura ontológica que encontra no habitus correspondente uma 

forma identificadora e identificada de ver o mundo e prioritizar as artes e ambientes criativos. 

Isto acontece durante o consumo de workshops adicionais não vinculados à rede Loulé 

Criativo e a ocupação dos tempos livres. 

 

O gosto criativo, também ele consubstanciado pelos hobbies, serve de orientador social entre 

campos culturais. Este determina a propensão que o habitus detém para o consumo cultural, 

relativo ao capital cultural detido. O gosto criativo é multifacetado com ênfase para a 

participação em atividades criativas, a preferência por atividades manuais, de cultural 

popular, entre outros. O gosto ou apetência para os trabalhos manuais ou para “colocar as 

mão na massa” para citar uma criativa, encaixa em um dos corolários do turismo criativo, 

“aprender fazendo”. Este gosto demonstra-se como uma ferramenta hermenêutica para 

distinguir a função material de um objeto de arte como a fotografia ou a utilização finita de 

ingredientes na arte culinária. Esta parece ser uma caraterística muito importante até pelo 

interesse (para além da sua função) que “bens” culturais parecem despertar nos criativos e a 

participantes. Esta caraterística mantém-se válida em relação a Bourdieu (Gartman, 2013; 

Sulkunen, 1982) 

 

O gosto criativo desempenha o mesmo papel vaticinado por Bourdieu, na medida em que 

permite percecionar como é que os agentes criativos tomam as suas decisões culturais e 
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fruiem culturalmente das áreas criativas, num sentido mais lato como é referido pela 

literatura do turismo criativo (Richards, 2010b, 2011; Richards & Wilson, 2006b, 2006a, 

2007).   

 

Este gosto criativo é marcado também pelo associativismo e o voluntariado. Ainda que de 

forma discutível, esta caraterística parece ligar-se à mudança de paradigma(s) que podemos 

encontrar nos estudos do turismo e do turismo criativo, onde à preferência pelo consumo de 

experiências autênticas mais próximas das comunidades locais e capacitadoras de 

transformação do eu, permitem identificar a tendência por uma maior consciencialização 

ambiental e social do turista (de Bruin & Jelinčić, 2016; Duxbury, Bakas, Castro, & Silva, 

2021; Jelinčić & Senkic, 2019) como são exemplo as cultural and creative turns nos estudos 

do turismo. O envolvimento de alguns entrevistados no associativismo e mesmo o 

voluntariado possibilita por exemplo o envolvimento dos mais idosos em atividades criativas 

promovendo o desenvolvimento económico e social das áreas de baixa densidade 

populacional como mencionados por alguns entrevistados. 

 

Concretamente, o associativismo e voluntariado são mencionados por quatro criativos e uma 

participante onde revelam os objetivos no contexto do desenvolvimento cultural dos 

territórios (participação na organização de feiras de artesanato e de produtores locais, 

associações culturais, reefood, banco alimentar) e da integração social (centro de jovens 

emigrantes). Neste sentido este interesse pode refletir experiências prévias de vida que 

ajudam a elencar as preocupações previamente referidas que se aplicam bem aos requisitos 

do turismo criativo. Em uma primeira fase apesar de existirem “práticas culturais” 

proporcionadas pelos ambientes familiares e escolares, estas terão influência no 

desenvolvimento pessoal do habitus criativo, no desenvolvimento de um gosto caraterístico 

das condições sociais que permitem o seu desenvolvimento. A prática precoce de algumas 

técnicas ditas criativas, quando existentes, têm a tendência de ajudar a moldar o habitus e a 

fortalecer a compreensão de determinados códigos sociais que correspondem às condições 

de reprodução de determinado campo artístico ou criativo.  

Do lado da procura conseguimos dar conta de contactos prévios ao consumo de experiências 

criativas, com o mundo das artes sem, no entanto, existir uma predominância de escolhas 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

497 

 

culturais, nem existir formação de base e profissões que estejam especificamente ligadas ao 

mundo da cultura e das artes. Estas opções culturais são quase inexistentes quando 

analisamos os discursos dos turistas participantes entrevistados. Exceção feita à menção do 

voluntariado e disposição em ajudar e outro para o caso da procura onde o propósito do 

consumo de experiências de turismo criativo ajuda a entender o gosto cultural dos 

entrevistados, mas com o objetivo de repassar competências com intuito social (secção 

5.3.3.). 

 

Concluímos que o gosto criativo consubstanciado pelos hobbies criativos, reflete as 

caraterísticas mais importantes e mais facilmente cognoscíveis do habitus criativo, porque é 

o que os permite identificar primeiramente (ex: bens culturais) e correspondem ao código 

que dominam. Estas influências criativas ajudam a moldar este gosto criativo que 

caraterizado por uma primazia de caráter associativista e de voluntariado, ajudam a 

percecionar estes temas como estando presentes nas trajetórias de vida que podem 

influenciar e ajudar a formar um estilo de vida criativo correspondente à literatura da classe 

criativa e do lifestyle entrepreneur. 

 

3 A necessidade e a efetividade do desenvolvimento de competências criativas por parte da 

oferta e da procura consistiram no nosso terceiro objetivo. A literatura do turismo criativo é 

peremptória ao referir a necessidade de ambas a oferta e a procura de desenvolverem 

competências de forma a que o desenvolvimento criativo dos destinos seja uma realidade 

(Richards & Wilson, 2006) permanencendo a dúvida como já aqui explanamos 

anteriormente como é que estas competências poderiam ou deveriam ser apreendidas. O 

subcampo do turismo criativo (secção 5.10) marca a necessidade geral e evolutiva de 

competências criativas e em particular a necessidade de obter competências técnicas 

fundamentais ao desenvolvimento de workshops criativos. Como referido anteriormente 

(secção 5.4 e 5.4.1) entre as razões para o desenvolvimento de competências destacam-se as 

razões pessoais com maior expressão. 

A necessidade do desenvolvimento de competências por razões pessoais é a mais referida 

(cinco criativos) para os momentos antes e durante da oferta e consumo de experiências 

criativas, como se verificou em relação aos workshops criativos da rede do Loulé Criativo. 
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Estas necessidades pessoais espelham várias áreas criativas onde o habitus criativo é 

fortalecido com formações adicionais, algumas vezes apelidade de informais, onde a área da 

gastronomia, é a mais solicitada.  De destacar igualmente que é precisamente esta a área que 

mais workshops alberga a rede do Loulé Criativo. Apesar da tendência das necessidades 

pessoais estarem ligadas aos workshosps que ofecerem, estas são pessoais e não 

profissionais, pois estes não constituem a forma de remuneração primária dos criativos como 

referido a seguir com mais detalhe. Porém, em dois casos, as razões pessoais e profissionais 

mesclam-se como referido na secção 5.4.1. ocorrendo por sua vez uma espécie de 

sincronização de competências criativas de via profissionalizante.   

 

De facto, o quadro analítico de Pierre Bourdieu, obriga a que as ferramentas e categorias 

aqui evidenciadas sejam interpretadas de forma relacional. Assim, aliado ao autodidatismo, 

o desenvolvimento de competências criativas, é marcado por um espírito de 

empreendedorismo criativo (disposição criativa do habitus) que demonstra a vontade de 

triunfar no jogo social que os criativos desenvolvem de forma contínua em busca de capital 

cultural e criativo. Este parece manifestar-se maioritariamente nas fases antes e durante a 

oferta e o consumo de experiências criativas, na medida em que, as competências criativas 

adquiridas têm muitas vezes que ver com os workshops oferecidos. As competências 

adquiridas facilitam a movimentação do habitus criativo entre vários campos artísticos o que 

concorre para o estabelecimento de posições dominantes dos criativos no subcampo do 

turismo criativo. 

 

Percecionamos o empreendedorismo criativo como a vontade ou esforço contínuo (escolar, 

familiar ou autodidata) do agente social, de forma a se munir de capital cultutal e criativo 

como predisposição do habitus criativo em formação. Entre os exemplos mencionados 

encontramos, a criação de novos conceitos de workshops (dentro e fora da rede), o 

desenvolvimento ativo de competências e investimento pessoal de tempos livres para 

desenvolver competências. A convivência próxima com criativos parece corresponder ao 

que Richards, (2011) postula acerca de esta hipótese como possibilitadora do 

desenvolvimento de competências criativas, agindo como conciliadora do habitus criativo, 

pela partilha e reconhecimento do código de linguagem dos criativos. Este 
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empreendedorismo criativo, revela também um caráter reflexivo sobre a fruição cultural 

levando-o a questionar a forma como os criativos e outros consomem a arte.  

 

Este empreendedorismo não tem que ver com interesses económicos, apesar de estes 

existirem, mas antes com a possibilidade e necessidade de continuar a aprender para 

desenvolver a criatividade pessoal. As atividades criativas procuram um complemento 

económico secundário para muitos dos criativos sendo que, em nenhum caso, foi 

evidenciado como fonte de rendimentos primária, caraterística esta evidente do lifestyle 

entrepreneurs aqui já referido. O desenvolvimento de experiências criativas para a oferta é 

claramente um complemento e à data da realização de esta tese, não se perspetiva que esta 

situação mude tão depressa. Situação que deverá ser revista em futuros estudos 

nomeadamente num contexto turístico pós-covid 19 (ex: Carvalho, 2020a).  

 

Ainda as razões que levam à constante necessidade de desenvolvimento de competências 

alimentadas por um espírito de empreendedorismo criativo, acontecem ao nível da inovação 

dos workshops criativos tendo os entrevistados destacado o formato do workshop, materiais 

a utilizar e técnicas a empregar como exemplos da natureza do desenvolvimento de 

competências.  Apesar de os gatekeepers do subcampo do turismo criativo não fazerem parte 

do objeto de estudo da presente tese, isso não nos impediu de os identificar enquanto figuras 

de proa de respetivas áreas criativas com variadas funções. A adoção de uma ontologia 

Bourdieusiana a isso nos obrigou. De esta forma, estes existem e servem de referência a 

alguns criativos tendo sido procurados maioritariamente por razões de complemento de 

competências para alguns workshops criativos ou de introdução aos temas criativos (caso de 

chefs chocolateiros em um caso e trabalho em cartão em outro caso). Os gatekeepers aqui 

são referenciados em relação à facilitação, validação e formação de capital cultural e criativo 

complementares que alguns criativos fazem menção.  

 

As formações complementares desenvolvidas por alguns criativos, nas áreas de olaria, moda, 

costura e sobretudo gastronomia, demonstram que a interconecção dos campos e a migração 

de capitais para o subcampo do turismo criativo é possível (Bourdieu, 1996; Montagner & 

Montagner, 2011; Pöllmann, 2013; Wacquant, 2005). Estes “fazedores de opinião” ocupam 
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posições de destaque nos seus respetivos campos mas que apenas aos criativos, que a eles 

recorrem, é possibilitada a “colonização” do campo no sentido de Everett, (2002). Os 

workshops criativos são inequivocamente momentos de desenvolvimento e aplicação de 

competências criativas levando à aquisição de capital de diferentes formas. Os workshops 

criativos permitem efetivamente desenvolver competências criativas possibilitando 

acumular conhecimento e aumentar a bagagem cultural dos intervenientes de ambos os lados 

da oferta e da procura. É clara a preponderância que ambos atribuiem no desenvolvimento 

efetivo de competências.  

 

Apesar de os workshops constituírem apenas uma de várias formas de experiências de 

turismo criativo, estes são, no caso da rede Loulé Criativo, o ponto alto da oferta e consumo 

de turismo criativo. São assim ocasiões especiais, preparadas e desenhadas para a troca e 

aquisição de técnicas e demais conhecimentos criativos afetos a várias áreas criativas. Por 

causa das diferentes formas de aquisição de competências, e as lacunas criativas dos 

participantes, os criativos do subcampo do turismo criativo são confrontados com a 

necessidade de incentivar os participantes, o que ajuda a distinguir a sua posição dominante 

em relação aos mais desprovidos de capital cultural e criativo. Outra realidade destacada por 

três criativos é a sua dificuldade em falar línguas estrangeiras, situação que apesar de 

destacada, não se inclui nas formações referidas pelos criativos, que aliás como referem não 

os impede de atingir os objetivos (secção 5.4.7.1). De referir que esta lacuna foi comunicada 

na entrevista à Dra Dália Paulo do Município de Loulé.  

 

A liberdade criativa, alvo de inovação ao nível do formato do workshop, presente de 

maneiras diferentes nos vários workshops, torna-se em uma caraterística bastante importante 

que condiciona a efetiva aquisição de competências. É reconhecido que a simples mimética 

de técnicas criativas pode não resultar em uma aprendizagem efetiva por uma participante, 

situação que corresponde ao que é referenciado na literatura em relação à possibilidade de 

umas experiências criativas poderem ser mais criativas que outras apesar de todas se 

enquadrarem no conceito de turismo criativo (de Bruin & Jelinčić, 2016).  A capacidade do 

criativo em incluir um momento mais criativo durante a elaboração e consumo do workshop 

não parece ser uma preocupação primária para todos os criativos visto que apenas alguns op 
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referenciaram como sendo possível este tipo de desenvolvimento. É o próprio formato de 

workshop sob o qual se basea esta tipologia de experiências criativas, que impede que exista 

determinando o grau de liberdade criativa, vocacionando o workshop para aquilo que foi 

previamente pensado, uma oportunidade para introduzir o participante em uma arte ou artes 

criativas. A possibilidade para sermos livres é postulada por um criativo, outros dois referem 

que, como o workshop é sempre diferente a possibilidade de liberdade é maior. O maior 

potencial criativo de alguns workshops (ex: costura, azulejos e de fotografia) podem levar 

os criativos a aprender por exemplo técnicas alternativas que constituem formas de 

aprendizagem como nos mencionam algumas criativas (secção 5.4.6). Como referimos 

durante a análise, a liberdade criativa durante o workshop terá tendência a ser maior quanto 

menor a experiência criativa se parecer com um workshop. No entanto não podemos 

esquecer que este é um factor que vai depender como é obvio das competências do 

participante.   

 

Por fim a necessidade do desenvolvimento de competências é também facilitado pelo 

trabalho em rede que “naturalmente” acontece entre os membros da rede através do 

estabelecimento de parcerias, mas igualmente fora da estrutura formal da rede. A natureza 

da rede e a lógica da estrutura estruturante do subcampo a isso leva, a que o trabalho em 

parceria seja incentivado e até visto como fundamental por alguns criativos. As parcerias são 

vistas como formas efetivas de desenvolvimento criativo para os intervenientes. No entanto 

enquanto as parcerias são vistas como importantes entre os criativos, o mesmo não acontece 

na relação da comunidade local com os criativos, com estes últimos a reconhecer que, por 

um lado a comunidade local contribui de forma clara para o sucesso da rede, mas que a 

parceria efetiva com a comunidade local é baixa.   

 

Em relação aos workshops criativos oferecidos pela rede Loulé Criativo, os dados tratados 

quantitativamente ajudam a corroborar a análise qualitativa. Estes permitem verificar a 

contribuição que têm para o desenvolvimento de competências dos empreendedores/donos 

das empresas de turismo criativo. A cocriação de conhecimentos em conjunto com os turistas 

durante os workshops, a aposta que a rede Loulé Criativo faz na formação e desenvolvimento 

de competências dos demais agentes criativos todos obtiveram médias positivas. Também 
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no caso da procura, os participantes referiram com médias positivas a efetividade do 

desenvolvimento  e aplicação de competências criativas, a exploração do potencial criativo 

e o desenvolvimento de competências na área da experiência que consumiram. À semelhança 

do que referimos em relação à oferta, as razões da procura em participar nos workshops 

criativos oferecidos pelos parceiros, não tem que ver com a atividade profissional do 

participante obtendo uma média de apenas 3,61. 

 

Esta nossa leitura é cautelosa visto que o objeto de estudo da presente tese, não contempla 

todas as tipologias de experiências consideradas criativas no sentido do turismo criativo. 

Pelo que a nossa contribuição para a lacuna que o referencial teórico apresenta em relação à 

necessidade dos agentes sociais do ecossistema criativo em desenvolver competências 

criativas (Richards & Wilson, 2006a), apenas nos permite aferir a situação relativa ao Loulé 

Criativo, ainda assim com algumas considerações interessantes. 

 

Concluímos assim que a necessidade de desenvolvimento de competências criativas, no que 

à oferta e consumo de experiências criativas diz respeito, acontece maioritariamente por 

razões pessoais que tendencialmente não têm que ver com as ocupações profissionais dos 

criativos. As experiências criativas são devedoras do prazer que estes retiram da sua prática 

criativa (caraterística coincidente com o estilo de vida criativo que apresentam) (Bakas et 

al., 2019; Jóhannesson & Lund, 2017; Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 2009); as 

competências desenvolvidas prendem-se tendencialmente com as áreas criativas ministradas 

nos worskhops mas não exclusivamente estas, havendo para tal a necessidade de participação 

em workshops e cursos considerados informais em áreas criativas recorrendo por vezes a 

agentes sociais reconhecidos nas várias áreas criativas; as competências adquiridas permitem 

inovar o próprio formato do workshop promovendo um grau de liberdade criativa aos 

participantes que se faz sentir de forma mais ou menos variável (de Bruin & Jelinčić, 2016); 

o domínio de técnicas e a utilização de materiais (ex: recicláveis ou não tão intrusivos em 

termos ambientais) necessários à realização dos workshops, é um dos pontos onde assenta o 

desenvolvimento de competências. Todas estas caraterísticas da aprendizagem contínua é 

pautada pelo espírito do empreendedorismo criativo detido de forma destacada pela oferta 

em relação à procura.  
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4 O quarto objetivo da presente tese passou por identificar a possível ligação dos 

entrevistados à classe criativa e a partilha de alguns requisitos da categoria de lifestyle 

entrepreneurs. Apenas alguns entrevistados pertencem à chamada classe criativa não se 

verificando a grande influência que esta tem na rede Loulé Criativo. Alguns parceiros 

intitulam-se como criativos, mas nunca no sentido da classe criativa de Florida, (2002). O 

percurso profissional prévio dos criativos, demonstra que nem sempre estiveram ligados às 

áreas criativas do ponto de vista profissional, alguns enveredando pelas áreas criativas 

apenas mais tarde, quando a estabilidade familiar e económica o permitiu. Assim e apesar 

de existirem criativos e turistas criativos ligados à fotografia, arquitetura, gastronomia, 

música, design e ensino da informática, estas são exceções pois não representam a totalidade 

da amostra (total de seis casos com três da oferta e três da procura). Encontramos igualmente 

a ausência de um percurso profissional ligado às áreas criativas com ênfase para funcionários 

públicos, gestão e trabalho administrativo do lado da oferta e fisioterapia, construção civil e 

turismo do lado da procura.  

 

Quando questionados em relação ao seu estilo de vida, alguns criativos reúnem alguns 

requisitos da categoria de lifestyle entrepreneurs (Marchant & Mottiar, 2011; Peters et al., 

2009) na medida em que o seu envolvimento em experiências de turismo criativo não é 

motivado por razões económicas, existindo assim uma primazia para fazer o que lhes dá 

prazer e o que mais gostam. Esta situação é referida por cinco criativos. Conseguimos assim 

perceber que 78,9% (15) dos criativos trabalham por conta própria e não o fazem na área em 

que oferecem a sua experiência criativa, assumindo esta um caráter secundário e de 

complemento como aqui já se referiu. 

 

Como o habitus criativo detém capital cultural e criativo suficiente para se movimentar no 

subcampo do turismo criativo mantendo uma posição dominante, o criativo pode dar-se ao 

luxo de fazer o que gosta e o que lhe dá prazer (ex: ensinar o que mais gosta). Em contraste, 

os habitus em “formação” dos participantes também não pertencem à classe criativa de 

Florida (2002), constatação feita em relação à necessidade de desenvolver competências 

criativas na escolha dos workshops e na análise ao seu percurso profissional que em grande 

parte dos 23 entrevistados não tem nada a haver com a área criativa da experiência 
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consumida. No caso da procura, apenas 8 pessoas, representando 34,8% dos turistas 

participantes, trabalham por conta própria e se afastam das profissões ditas criativas 

referenciadas na literatura. 

 

Outras referências ao estilo de vida dos entrevistados mencionam despreocupação em 

relação aos bens materiais e preocupações em levar uma vida mais saudável e amiga do 

ambiente, um maior conhecimento da cultura local e o prazer em transmitir conhecimentos. 

A visão do mundo dos criativos contudo parece ter-se modificado com a escolha em trabalhar 

as áreas criativas gerando posição ontológica mais aberta, ecológica, reflexiva ou analítica 

com alguma expressão nos objetivos de vida. Assim e porque apenas seis criativos 

apresentam estas caraterísticas, preocupações e prioridades de vida depois de enveredarem 

pelo turismo criativo existe uma pequena tendência para partilharem estas caraterísticas da 

classe criativa e do lifestyle entrepreneurs não são consensuais entre os criativos 

entrevistados. 

 

O consumo de experiências criativas, oferecidas através da rede Loulé Criativo, não 

modifica significativamente a forma de fazer férias não se demonstrando fundamental na 

escolha do destino entre a oferta. Os dados quantitativos parecem corroborar esta posição 

com médias baixas entre os participantes quando questionados em relação à aumentarem o 

seu tempo de estada por causa do consumo de workshops criativos. Constata-se assim, que 

a rede Loulé Criativo aqui analisada e o consumo de turismo criativo ainda não representam 

uma alternativa credível ou suficiente para que, nomeadamente os worskhops criativos, 

possam ser uma alternativa à oferta turística tradicional do destino turístico maduro do 

Algarve. Constatação condicente com os estudos de Carvalho, (2011); Carvalho et al., 

(2011); Richards, 2013b) . 

 

5 A aplicação do quadro analítico de Bourdieu e dos seus seguidores, obriga a perspetivar o 

turismo criativo como uma forma de distinção simbólica entre os agentes sociais. Apurar a 

possibilidade de distinção simbólica constituiu o nosso quinto objetivo. Assim conseguimos 

perspetivar que o turismo criativo tem um caráter distintivo para a oferta e a procura. A 

abordagem mista permitiu identificar os temas e caraterísticas diferenciadoras que o 
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consumo de experiências criativas possibilita a quem as consome e aos locais onde o seu 

consumo ocorre. Com uma clara ênfase da distinção e reconhecimento durante e depois do 

consumo de experiências de turismo criativo, a distinção referida refere-se ao destino que 

aposta no turismo criativo em relação às grandes cidades e do ponto de vista pessoal confere 

algum estatuto aos criativos que as oferecem.   

 

Para a oferta, o tema dos workshops (ex: cor, cultural local, ruralidade e tradições locais) e 

as utilizações criativas de materiais (ex: cartão, palma), o equipamento (ex: olaria), a 

autenticidade dos materiais podem ser caraterísticas diferenciadoras das experiências. O 

próprio formato da experiência, a personalização de serviços e o grau de liberdade criativa 

permitida durante as experiências, são identificados como elementos diferenciadores. A 

capacidade técnica detida pelo criativo e a capacidade de mesclar temas criativos, constituem 

caraterísticas diferenciadoras de este segmento evidenciadas por dois criativos. No entanto 

também existe quem não saiba como a sua experiência de distingue das restantes.  

 

Para a procura também se identificaram temas diferenciadores apesar de menos 

heterogéneos. A autenticidade presente no consumo de workshops criativos ajuda a 

diferenciar os turistas uns dos outros, através do conhecimento detido sobre a cultura local. 

Isto pode constituir uma vantagem no consumo cultural (ex: identificação de objetos 

autênticos, contactar com os locais e aumentar o enriquecimento local) como referido na 

literatura (Pappalepore et al., 2010). Apesar do consumo de turismo criativo, por parte dos 

participantes não destacar uma intenção diferenciadora, três referem que o seu consumo 

permite uma alternativa ao sol e praia, a ter uma atitude mais responsável enquanto turista e 

facilitadora de apreender a cultura local respetivamente.  

 

Recorrendo a indicadores quantitativos complementares, apurámos que, apesar de uma 

média fraca de 3,91, sobre a capacidade que este tipo turismo tem de tornar o turista diferente 

dos outros, essa média sobe entre as opiniões dos entrevistados para 4,26 sob a efetividade 

do consumo de turismo criativo tornar os turistas mais conhecedores do quotidiano do 

destino. 
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6 De forma a perceber qual o tipo de distinção simbólica mais importante resultante do 

consumo de experiências de turismo criativo, foi elaborada uma questão de ordenação 

(secção 5.6.2.1) acerca das dimensões distintivas que emergiram da revisão de literatura e 

da aplicação do quadro de referência de Bourdieu.  

 

A distinção simbólica do turismo criativo é multifacetada segundo os entrevistados. Se existe 

consenso em atribuir à qualidade das experiências criativas a forma de distinção simbólica 

mais importante (42,1% para a oferta e 39,1% para a procura) que este tipo de turismo pode 

originar e marcar a diferença para ambos os agentes que oferecem as experiências e os 

participantes que as consomem, também é consensual que este segmento é pouco 

significativo em termos de reputação ou reconhecimento para ambos os lados, apesar de 

existirem exceções. 

 

No fundo a visão da qualidade nos serviços prestados, a aquisição efetiva de competências 

e o conhecimento necessário a uma transmissão correta e efetiva de conhecimentos culturais 

e criativos são o corolário de esta dimensão diferenciadora. Também as dimensões 

conhecimento acumulado para o futuro e a transformação pessoal foram dimensões 

importantes para ambos os entrevistados. Existe, porém, uma tendência para atribuir alguma 

importância à transformação pessoal e ao conhecimento acumulado para o futuro na medida 

em que os agentes sociais lhes atribuem alguma significância. Verificamos ainda através do 

teste não para métrico para os dois grupos independentes que não existem diferenças 

significativas entre eles no que respeita às dimensões referidas na questão de ordenação. 

 

Por fim, apurámos outras dimensões diferenciadoras, emergentes do consumo de 

experiências de turismo criativo, alternativas aquelas que elencamos. As dimensões 

mencionadas estão relacionadas com aquelas que já mencionamos anteriormente a partilha 

de conhecimento (ex: cocriação), o crescimento pessoal que ecoa a transformação pessoal 

dos agentes envolvidos neste consumo, autenticidade, a preservação das artes e do 

património, o desenvolvimento local, o lazer, a curiosidade e a aprendizagem em contexto 

criativo.  
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Outros tipos de distinção simbólica do turismo criativo evidenciadas pela oferta, passam por 

sentimentos pessoais como a alegria, a amizade e a gratificação pessoal e por outro a 

distinção simbólica atribuída à autenticidade e à preservação das artes tradicionais como 

elementos distintivos das experiências, correspondendo aos benefícios apontados na 

literatura do turismo criativo. Já a procura, valoriza o lazer como outra forma distintiva deste 

tipo de turismo.  

 

Ambos os lados elegem como dimensão de distinção simbólica do turismo criativo, a partilha 

de conhecimentos como muito importante. Se é certo que são várias as distinções 

identificadas, este tipo de turismo permite a distinção dos “mestres” criativos em relação aos 

participantes como já se referiu em relação ao incentivo criativo e estilo de vida, mas é 

igualmente visível pela linguagem técnica utilizada. O domínio de termos técnicos e 

conceitos próprios dos temas criativos evidência um distanciamento em relação aos 

“aprendizes” consubstanciando a diferença de capital entre ambos. Estas temáticas refletem 

o que é referido em relação ao referencial teórico do turismo criativo. 

 

7 A cocriação e a replicação do conhecimento adquirido durante os workshops criativos 

constituiu o nosso sétimo objetivo, em relação a uma replicação ou intenção de replicar em 

contexto familiar ou profissional. De acordo com o que conseguimos apurar, esta reaplicação 

tem muito mais que ver com o ambiente familiar e de amigos do que qualquer necessidade 

de aplicação de conhecimentos em um ambiente profissional. Correspondendo à revisão de 

literatura, o turismo criativo encontra na cocriação uma forma de desenvolvimento criativo 

entre todos os envolvidos na oferta e consumo de workshops criativos.  

 

As experiências consistem em um momento de partilha de conhecimentos e aprendizagem 

conjuntas entre oferta e procura e entre elementos externos (Ex: comunidade local) à rede. 

A partilha de conhecimentos é muito valorizada pelo que se retira dos comentários de ambos 

os criativos e os participantes. Esta partilha pode ser por vezes dificultada pelas lacunas 

linguísticas que alguns criativos exibem, porém estes referem que tais situações são 

prontamente resolvidas com a ajuda de outros participantes ou outras técnicas de sucesso. O 

autor tendo participado em alguns workshops testemunhou efetivamente esta situação 
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quando participando em um dos workshops (pintura de azulejos), ajudou a traduzir o que era 

partilhado pela criativa para alguns participantes estrangeiros.  

 

A reaplicação posterior dos conhecimentos adquiridos durante a realização dos workshops 

não é apenas uma realidade é um facto, como também a intenção de os reaplicar, são 

afirmadas pelos participantes e corroborada pelos criativos. Este conhecimento adquirido 

destina-se a ser utilizado maioritariamente junto da família e amigos, mas em alguns casos 

isolados destina-se a aprender novas técnicas ou sobre a utilização de materiais, seja para 

aplicar nas suas casas ou até mesmo em algum trabalho criativo que estes venham a 

desenvolver. Muitas vezes os participantes entram novamente em contacto com os criativos 

de forma a tirarem dúvidas ou a mostrar os seus próprios resultados. Este feedback criativo 

atesta bem a importância que ambos atribuiem à qualidade da experiência criativa. Porém 

alguma dificuldade em adquirir materiais ou falta de equipamentos para trabalhar em casa à 

posteriori pode dificultar a intenção em replicar os conhecimentos adquiridos durante os 

workshops. 

 

8 O objetivo seguinte, o oitavo, procurou percecionar como a criatividade quotidiana da 

região é potenciada no contexto da rede do Loulé Criativo e o seu contributo “autêntico” na 

ativação de recursos culturais e naturais louletanos. Para tal recorremos à heurística de 

capital intercultural e criativo (secção 5.8.1) e capital louletano (5.8.2) de forma a 

caracterizar estas duas energias presentes no desenho e consumo de experiências criativas 

afetas à rede.  

 

A reprodução das experiências criativas, nomeadamente os workshops, assentam na 

utilização criativa dos recursos naturais e culturais da região pautado pelo domínio do capital 

intercultural e criativo e capital louletano. Se a aplicação da criatividade ao quotidiano de 

Loulé, ajuda a revitalizar tradições e artes antigas, valorizando algo de distintivo da própria 

região, o background cosmopolita dos criativos parece ajudar a criar uma rede de 

confluências criativas que entre o local e o global permite produzir experiências 

multifacetadas e focadas em preservar o que de mais identitário a região louletana possui. 

Situação que vai ao encontro da revisão de literatura efetuada, à atualização dos conceitos 
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Bourdieusianos de habitus, campo e capital e a literatura do turismo criativo. Assim os 

agentes que tenham conhecimentos das tradições, artes antigas, do conhecimento popular, 

das profissões antigas, da exploração de recursos materiais antigos entre outros, parecem 

estar melhor posicionados no subcampo do turismo criativo. Deter este capital não 

legitimado ajuda à distinção dos agentes criativos. 

 

O papel legitimador e dominante do muncípio no contexto da rede Loulé Criativo é 

importante para este contributo, onde poderemos entender o discurso dominante e criativo 

que impera na rede e legitima a sua adoção. Percecionar o subcampo do turismo criativo em 

formação, é identificar as condições sociais para a sua produção. Isto acontece ao 

identificarmos as estruturas estruturantes da rede Loulé Criativo e da região louletana como 

capital intercultural com influência nos habitus criativos e nos habitus em formação e no 

conceito de capital louletano.  A identificação e o reconhecimento da riqueza dos atrativos 

locais naturais e culturais da região, a tradição algarvia e o seu passado patrimonial e 

materias primas típicas ativadas para fins turísticos constituem os mecanismos sociais sob 

os quais opera o subcampo.  

 

9 Procuramos através do nono objetivo verificar os vários contributos da rede Loulé Criativo 

em termos de instalação de criativos na região, a caraterização das empresas de turismo 

criativo e os parceiros, salários entre outras. Estas contribuições foram medidas através de 

questões abertas e proposições likert sobre opinião da procura e da perceção dos 

participantes em relação a estes temas.  

 

Foi possível verificar que a rede ainda se encontra no ínicio e todas as referências à criação 

de emprego são intencionais apesar de se identificar a mais valia que tem representado ao 

papel central do município enquanto verdadeiro motor de desenvolvimento local e regional. 

A confirmar esta tendência estão as médias positivas atribuídas tanto pela oferta como pela 

procura em relação à sua perceção acerca da criação de emprego. As condições que a 

edilidade responsável pelo projeto Loulé Criativo tem procurado oferecer aos interessados 

em participar na rede, têm sido importantes como a cedência de espaços para a instalação de 

criativos, a adoção de eventos e iniciativos para divulgar as artes e ofícios tradicionais dos 
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criativos e a exposição dada aos trabalhos dos mesmos têm procurado promover as condições 

em que os seus produtos são colocados à venda em algumas situações.  

 

O desenvolvimento territorial e da economia local tem vindo a receber alguns incentivos 

pelo desenvolvimento de competências que se criar dentro e fora da rede, pelo conhecimento 

sobre os locais e parceiros que vendem materiais e matérias-primas necessárias ao 

desenvolvimento dos workshops e claro os cursos de curta é média duração, espaços de 

incubadora de startups criativas, não analisados nesta investigação, ajudam a perspetivar um 

futuro positivo.  

 

O caráter secundário ainda atribuído pelos criativos ao desenvolvidomento de estes 

workshops poderá em um ou outro caso tornar-se mais importante no que a uma fonte de 

rendimentos primária diz respeito. O desenvolvimento de tais experiências e conteúdos 

artísticos e criativos parece de momento ocupar apenas um lugar secundário nas 

necessidades materiais dos criativos. Os turistas que entrevistamos também referem que não 

tiveram como motivação principal consumir estas experiências criativas em detrimento da 

praia, lazer ou descanso.  

 

Por fim foi nosso objetivo (10) apurar as contribuições do turismo criativo (através do estudo 

da rede do Loulé Criativo) para a região e o território de Loulé em matéria de preservação e 

desenvolvimento de técnicas de produção antigas nas várias áreas artísticas das experiências. 

Recorrendo aos dados quantitativos estes corroboram a posição dos entrevistados pelo lado 

da oferta em relação à salvaguarda do património tangível e intangível da região com médias 

positivas. Estas referem-se à contribuição que a rede tem para preservar tradições locais, a 

regeneração urbana da cidade e a salvaguarda dos saberes e ofícios tradicionais da região. 

 

Conseguimos perceber que o papel central do município na rede é fundamental para o 

funcionamento da rede, e o nível de comprometimento dos parceiros ajuda a consolidar o 

discurso criativo que se advoga através da rede. A mensagem política de um projeto de esta 

natureza, permite a Loulé continuar a trabalhar de forma a diversificar a oferta principal do 

destino turístico maduro que consite o Sol e Praia no Algarve. A rede é motivo de orgulho 
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para os louletanos, nas palavras dos entrevistados e assim deverá continuar procurando 

atingir os seus variados objetivos na salvaguarda do património cultural da região.  

 

Assim e de forma a responder à questão de partida poderemos afirmar que o papel que o 

capital cultural desempenha do consumo especializado de experiências criativas é um papel 

fundamental na medida em que é através do desenvolvimento sancionado e não sancionado 

de competências baseadas na cultura autêntica e mais importante da região de Loulé, que se 

promove o desenvolvimento de competências dos agentes sociais envolvidos diretamente na 

rede mas, com a possibilidade de spillover effect onde agentes sociais externos podem ganhar 

e adquirir competências criativas que de facto identificam e fortalecem a cultura da região.   

 

Num período de democratização do turismo, onde inúmeros destinos se esforçam por se 

diferenciarem dos outros ao mesmo tempo que lutam contra problemas de consumo 

massificado, overtourim e problemas ambientais, o desenvolvimento de competências em 

período de férias e por conseguinte a ativação do capital cultural e criativo caraterístico do 

destino em questão, funciona como uma estratégia de diferenciação ao mesmo tempo que 

permite acionar novas formas de distribuir produtos, serviços e experiências turísticas a 

turistas que procuram de facto algo diferente.  

 

Este papel principal reservado ao capital cultural irá permitir mudar a forma como gerimos 

os territórios sobre os quais os impactes do turismo se fazem sentir, levando a que a 

comunidade local possa ser “empoderada” e aumentar a sua importância nas fases e 

momentos de decidir como organizar e promover a oferta de um determinado destino. O 

caráter especial e generativo do turismo criativo é esse mesmo é permitir que cada destino 

possa definir como será a sua estratégia, escolhendo de entre os recursos e atrativos únicos 

que possui e se diferenciar e crescer criativamente. Desta forma, assegura-se que as 

estratégias de desenvolvimento turístico que os destinos possam escolher, serão sempre 

diferentes visto que os autóctones, a comunidade local, os produtos endógenos e aquilo que 

faz de um destino ser diferente, possa ser idealizado para um desenvolvimento criativo que 

obrigatoriamente seja diferente.  
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A criatividade de um lugar não pode ser artificialmente provocada, os ambientes criativos 

não poderão ser forçados e as técnicas criativas ou de caráter artístico não podem ser 

simplesmente trabalhadas de forma mimética. Os mecanismos sociais através dos quais a 

aquisição, o desenvolvimento e a ativação de capital cultural é possível, demonstram que é 

necessário tempo, tempo que muitas vezes os responsáveis pelo desenvolvimento da oferta 

turística não querem perder. O papel do capital cultural é fundamental no desenvolvimento 

de competências, mas é preciso perceber que os formatos e o investimento temporal em que 

tal aquisição se processa, não chega para uma aprendizagem efetiva e novas formas de dar a 

conhecer e partilhar esta criatividade caraterística de um destino, deverá e poderá ser 

repensada de acordo com as motivações de consumo especializado que os turistas pós-

modernos têm vindo a evidênciar.  

 

Apenas uma estratégia criativa que seja sugerida e não forçada, uma estratégia assente nos 

autóctones e nas suas idiossincrasias próprias poderá almejar a um verdadeiro 

desenvolvimento criativo e verdadeiramente diferenciador.   

 

5.12 Limitações  

 

Todos os estudos científicos têm limitações não estando o presente estudo isento de algumas 

que passamos a elencar. A presente tese teve como objeto de investigação, a rede Loulé 

Criativo, utilizando o estudo de caso. Com tudo o que isso implica, as conclusões a que 

chegamos e que explanámos ao longo do capítulo 5, não são generalizáveis no que ao turismo 

criativo diz respeito. Se do lado da oferta, procurámos entrevistar todos os criativos presentes 

nos dados disponibilizados pelo município a este respeito e mesmo depois de termos 

contactado todos os que se encontram no website oficial da rede, achamos que conseguimos 

quase a totalidade dos inscritos na rede durante o desenvolvimento da presente tese.  

 

Do lado da procura existem limitações que condicionam os resultados, visto que apenas 

conseguimos entrevistar 23 participantes que de facto tinham participado em pelo menos 

uma das experiências da rede Loulé Criativo. O advento do COVID 19 no início do ano de 

2020, também foi uma das condicionantes que não contribuiu para que mais pessoas 

podessem ser entrevistadas apesar do autor ter participado em 2 experiências em Loulé e de 
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ter-se deslocado ao Algarve em várias ocasiões para realizar entrevistas in situ. Aqui mais 

uma vez se refere o papel fundamental que município e criativos tiveram em passar os 

contactos do autor para futuro agendamento de entrevistas com os seus clientes dos 

workshops. 

 

Os métodos qualitativos e quantitativos empregues procuram colmatar algumas limitações 

que pudessem resultar se apenas tivéssemos optado por um dos métodos. Ainda assim o 

autor reconhece que a abordagem qualitativa empregue e fundada em um quadro analítico 

sociológico favorece um tipo de discurso subjetivo que se procurou complementar com uma 

simples análise descritiva estatística. Esta análise descritiva apenas permite obter a perceção 

dos entrevistados de ambas a oferta e a procura, acerca de alguns assuntos permitindo 

completar alguma informação importante. Daí resulta também o pequeno número de 

entrevistados já referidos anteriormente.  

 

Um outro estudo da rede poderia permitir uma análise mais completa se tivéssemos incluído 

outras valências da rede como por exemplo o Design Lab, os cursos de média e longa 

duração, os caldeireiros, as senhoras da Palma entre outros, projetos inseridos no Loulé 

Criativo, mas que escapavam ao foco da presente tese.  

 

No entanto com as limitações aqui evidenciadas, pensamos que o estudo responde aos 

objetivos a que se propôs contribuindo de forma inequívoca para o aumento do 

conhecimento de este segmento recente e que mais pesquisas serão necessárias. 

  

5.13 Pesquisa futura 

 

Depois de termos chegados às conclusões do presente estudo, existem outras questões que 

merecem novas investigações pela sua pertinência. Desde já a tentativa que aqui se procurou 

explanar no estabelecimento de um subcampo em surgimento do turismo criativo em relação 

ao campo dominante do turismo cultural. Novos estudos deverão ser realizados, utilizando 

o quadro analítico de Pierre Bourdieu, de forma a consolidar o estudo do turismo criativo 

como um subcampo do turismo cultural, na medida em que permitirá ter uma perceção mais 
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completa sobre os trajetos de vida dos agentes sociais que povoam este subcampo e posições 

estabelecidas em relação ao capital criativo detido pelos mesmos.  

 

Estudos com este objetivo poderão ser estabelecidos a nível nacional visto que a oferta de 

turismo criativo é hoje mais existente e diversificada, estendendo-se a muitas regiões do país 

como estabelecido por exemplo no projeto de investigação que recentemente foi 

desenvolvido, o CREATUR, trabalhado por várias universidades, mas investigando em 

particular áreas de baixa densidade populacional. O mesmo se poderá dizer para futuros 

estudos internacionais que como vimos no desenrolar de esta investigação, são pouquíssimos 

os autores que utilizam o quadro analítico bourdieusiano de forma completa contemplando 

o habitus, campo e capital. 

 

Esta lacuna poderá tentar ser explicada se o quadro de Pierre Bourdieu for ser aplicada ao 

estudo do turismo e aos seus vários segmentos de igual forma. A sua aplicação poderá 

procurar atingir objetivos mais teóricos no que diz respeito à transmissão internacional de 

ideias, conceitos e constructos turísticos, à epistemologia do turismo, paradigmas feministas 

e da teoria crítica entre outros. Do ponto de vista emprírico, as suas ferramentas de 

pensamento poderão e deverão ser aplicadas de forma a perspetivar a grande organização do 

turismo a nível mundial, as contribuições do setor público e privado para o desenvolvimento 

turístico no globo, a imposição do “modelo ocidental turístico” sobre países 

subdesenvolvidos e a forma como novos constructos teóricos podem ser aplicados em 

investigações turísticas de caráter internacional entre muitos outros.  

 

Será interessante verificar a contribuição que os sociólogos e em especial os seguidores de 

Pierre Bourdieu poderão trazer para o futuro do estudo do turismo criativo, nomeadamente 

ao nível da aquisição de capital criativo, capital intercultural não sancionado e o papel que a 

criatividade poderá trazer para aquilo que, na opinião do autor da presente tese, é o core do 

turismo criativo: a aprendizagem criativa e o desenvolvimento de competências em tempo 

de férias.  
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Novas fontes de estudo do turismo criativo mantêm a aprendizagem no centro do processo 

cocriado do consumo do turismo criativo (Duxbury & Richards, 2019a) o que levanta novas 

questões acerca do potencial que as ciências sociais poderão trazer para este segmento em 

especial. Como aqui se procurou advogar, o próprio caráter generativo do turismo criativo 

poderá levar a que novas investigações se concentrem no factor do desenvolvimento de 

competências durante o período de férias. Se é consensual analisar o turista do ponto de vista 

do paradigma da performance turística ou do paradigma da transformação durante a viagem, 

será muito pertinente desenvolver esforços científicos de forma a verificar como estes 

paradigmas e ontologias da práxis turística, ocorrem nas várias modalidades turísticas tal e 

qual como evidenciámos aqui.  

 

O factor da cocriação desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do 

turismo criativo e novos estudos poderão e deverão centrar-se no papel que o consumo 

especializado de experiências criativos desempenhará num período pós covid. Em um 

pequeno ensaio sobre perspetivas criativas num período pós pandémico, Carvalho, (2020a) 

expôs algumas das iniciativas de cariz criativo que procurarão atenuar momentos difíceis e 

de pura incerteza. Em tempos pós-modernos em que a única certeza que temos é a incerteza, 

deverão ser repensados os fundamentos do turismo e a forma como este tem vindo a ser 

consumido. Assim no contexto de futuras investigações, é absolutamente necessário 

repensar o papel que a filosofia desempenha no processo de desenvolvimento da 

investigação turística, e pesquisas futuras deverão preocupar-se exatamente com esta lacuna. 

O turismo criativo e a aplicação do quadro analítico de Bourdieu poderá ter aqui um papel 

interessante, senão fulcral, em orientar de forma profícua futuras pistas de investigação nesta 

área.  
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Anexo 1  Produtos caraterísticos e atividades caraterísticas da Conta Satélite do Turismo 

Fonte: OMT, 1999, p125 citado por Eusébio, (2006) 
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Apêndice 1 Principais visões sociológicas e os seus principais autores  

 

Teorias Principais visões sociológicas e seus principais autores 

Estruturalismo  Analisa as estruturas da sociedade, como se encaixam e de que forma 

podem influenciar o nosso comportamento, recorrendo à noção de 

estrutura para explicar a realidade a todos os níveis.  

Funcionalismo No estudo de um processo social, o ponto de vista funcional 

(funcionalismo) consiste em explicar os elementos pela unidade do 

conjunto que é uma unidade funcional: ela coordena-os e finaliza-os, 

dá conta do seu dinamismo, do jogo do seu funcionamento e do modo 

de exercício das suas funções. Assim a sociedade é vista como um 

sistema complexo cujas partes trabalham em conjunto para produzir 

estabilidade e solidariedade. Os funcionalistas discutem que as várias 

partes da sociedade trabalham juntamente de forma similar de maneira 

a beneficiar a sociedade como um todo. Teve em Emile Durkheim uma 

das suas figuras chave. 

Teoria do 

conflito 

Enfatiza a importância de divisões e conflitos na sociedade, questões 

de poder, desigualdade e luta. Interpreta a sociedade como sendo 

composta por diferentes grupos que buscam os seus próprios interesses. 

É associada a Karl Marx, um importante e influente economista político 

e sociólogo do séc. XIX.    

Fenomenologia Coloca a ênfase em estudar o mundo social como sendo 

fundamentalmente diferente do mundo natural focando-se em como 

damos significado e interpretamos o mundo social. Procura perceber 

como o indivíduo interpreta e cria o seu mundo através de perceções, 

motivações, sentimentos, imaginação e outros processos mentais. O 

conceito de “Verstehen” de Max Weber, realça a capacidade do 

investigador se colocar na posição de outras pessoas e tentar verificar o 

significado que estas dão às suas ações.    

Teoria social 

pósmoderna 

A teoria social pós-moderna rejeita as ambições e técnicas da teoria 

social moderna, afastando-se das grandes narrativas (Lyotard, 1980) e 

da teorização universalista e racional, rumo à desconstrução das 

verdades universais, um descentramento que está sintonizado com a 

diferença e a localidade. Frederic Jameson e James Baudrilliard são 

vistos como teóricos pós-modernos importantes onde o primeiro é visto 

como moderado e o último como mais radical. Geralmente esta visão 

desenvolve críticas à sociedade do consumo, à subversão e 

contingência do sujeito social, crise identitária entre outras.    

Fonte: Elaboração própria a partir de (Birou, 1973; Dann & Parrinello, 2009; Giddens, 2005; Holden, 

2006; Ritzer, 2007; Ritzer & Goodman, 2001). 
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Apêndice 2 Conceitos sociológicos e aplicação das teorias sociológicas ao turismo 

Principais conceitos 

sociológicos aplicados aos 

efeitos da urbanização na 

sociedade 

 

Aplicação das teorias sociológicas ao turismo 

Blasé (George Simmel, 

1858-1918) – O termo Blasé 

é contextualizado pelo 

excesso de estímulos dos 

sentidos que o indivíduo 

recebe através da 

complexidade e diversidade 

da vida nas áreas urbanas. 

Torna-se necessário 

desenvolver uma atitude de 

reserva e insensibilidade 

para saber lidar com 

experiências resultantes de 

grande densidade 

populacional.  

Neste tipo de apatia, uma forma de alcançar a 

autonomia é através da participação no turismo. Uma 

possível explicação para que o turismo possa ser visto 

como uma reação ao excesso de estímulos, foi 

manifestada por Boorstin, (1992) na sua afirmação de 

que o turismo é uma forma de escape da mente ou uma 

busca pela autenticidade ausente da vida quotidiana, em 

que se tornou a viagem turística (MacMannell, 1976).  

Anomie (Émile Durkheim, 

1858-1917) – Este conceito 

refere-se à ausência de 

convenções claras e regras 

que conduzam o 

comportamento da vida 

social (Mcleish, 1993 citado 

por Holsen, 2006). Devido à 

divisão e espcialização do 

trabalho, a individualização 

e relações formais levaram a 

sentimentos de 

desorientação e e desespero.   

A ligação da anomia ao turismo foi feita por Dann 

(1977) a partir de fatores como o escapismo e status 

social para ir de férias. Baseado na terminologia socio-

geográfica de “push” e “pull factors”, o autor sugere os 

conceitos gémeos de “anomie” e “ego- enhancement”, 

levando no caso do estado de “anomie” a querer estar 

num processo de interação social com família e amigos 

e procurar um significado de férias. 

Trabalho e Alienação (Karl 

Marx, 1818-1883) – Sendo o 

trabalho a atividade humana 

mais importante, os 

processos de produção 

capitalista e industrialização 

extrema levaram à perda de 

Krippendorf (1986) postulou que fazendo parte o 

turismo do sistema industrial, este apresentava a 

oportunidade de fugirmos ao tédio do dia-a-dia. André 

Gorz, sociólogo francês, argumentou que a alienação do 

trabalho leva à procura da auto-realização no consumo 

de lazer (Haralambos and Holborn, 1990 citado por 

Holden, 2006). Igualmente Boorstin (1992) e 
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poder dos trabalhadores e 

consequente autonomia, 

perda da autoria e controlo 

do produto final levou ao 

estado de alienação.  

Dumazedier (1967) enfatizam o turismo como uma 

forma de escapismo e liberdade. Herbert Marcuse 

(1898-1989) na linha da escola de Frankfurt, situa o 

lazer (com relevância para o turismo) como sendo 

baseado e direcionado por “necessidades falsas” 

tornando a alienação do trabalho mais suportável, 

através do consumo do lazer e turismo (Debord, 2003).  

Comodificação e Semiótica - 

O consumo massificado do 

turismo resultou do 

melhoramento da qualidade 

de vida dos trabalhadores 

(férias pagas, descanso 

semanal…) e do 

investimento de capital em 

infraestruturas turísticas. O 

fato de que o turismo é 

comprado e vendido no 

mercado, quer dizer que é 

possível pensar no turismo 

como uma comodidade para 

consumo. Segundo Marx, o 

produto tem um “valor de 

uso” e “sinal de valor” ou 

seja o que o produto 

representa para além de um 

mero produto. O consumidor 

consome sinais ou ideias 

simbólicas. 

Ao participar em certos tipos de turismo ou viajar para 

certos destinos, construímos identidades e transmitimos 

algo acerca de nós próprios. De acordo com Mowforth 

& Munt (1998 citados por Holden, 2006) é simbólico 

na forma em que as viagens e o turismo incorporam 

certos atributos: qualidades pessoais do indíviduo, 

como força de caráter, adaptabilidade, desenvoltura, 

sensibilidade ou até sofisticação. Consequentemente o 

turismo pode ser usado de maneira a nos diferenciarmos 

dos outros. Veblen (1899) reparou como a classe 

emergente americana no final do séc. XIX, utilizou o 

lazer e o turismo de forma a se diferenciarem de outros 

cidadãos. Bourdieu (1984) aprofundou a questão da 

diferenciação social com os conceitos de habitus e 

capital cultural. Mais uma vez Mowforth & Munt 

(1998) destacaram as caraterísticas da diferenciação 

social através do turismo: Quem é que pode participar 

no turismo; os destinos escolhidos e o tipo de atividades 

praticadas durante as férias. Por fim, o incontornável 

John Urry (1990) destacou igualmente a diferenciação 

de classes nos meios de transporte. 

Exlusão social e 

marginalização - 

A incapacidade de ir de 

férias pode resultar na 

oportunidade de participar 

no estilo de vida tradicional 

de uma comunidade. 

Urry, (1995) faz a ligação entre acesso e participação no 

turismo com a cidadania. “Ser capaz de ir de férias, e 

obviamente não estar a trabalhar, é assumido ser uma 

caraterística da cidadania que se tornou incorporada 

no pensamento das pessoas acerca da riqueza e bem-

estar” (Urry, 1995 citado por Holden, 2006, p53). Os 

temas da exclusão e da marginalização na participação 

no turismo, seja pela classe, sexualidade ou raça, têm 

ganho importância na sociologia do turismo.  

Fonte: Elaboração própria a partir de (Holden, 2006, pp 41-53); (Dann & Parrinello, 2009); 

(Korstanje, 2018; Korstanje & Séraphin, 2017). 
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Apêndice 3 Pressupostos dos paradigmas positivista e interpretativista das ciências sociais 

Pressupostos 

paradigmátic

os 

Paradigma positivista Paradigma interpretativista das ciências sociais 

Ontologia -O mundo natural e social é compreendido como 

sendo organizado por leis e verdades universais. A 

realidade é objetiva, única e tangível. 

-O mundo é constituído por múltiplas realidades construídas 

socialmente. O objeto cognoscível é subjetivo e relativo. 

Epistemologia -Rutura entre sujeito-objeto. A relação entre 

investigador e sujeitos ou objetos é objetiva.  

-É assumido que o investigador não influência os 

resultados levados a cabo sob fortes procedimentos 

replicáveis por outros investivadores. 

 
 

-Conciliação interativa, cooperativa e participativa entre sujeito-

objeto. A relação entre investigador e objeto é intersubjetiva.  

-O investigador participa ativamente no acto de investigação 

tornando-se um dos atores atuando no meio social produzindo 

significados vinculados a valores dos atores sociais. 

Metodologia -Adopta a abordagem hipotético-dedutiva ao 

processo de pesquisa. Estuda grandes populações e 

amostras através da técnica de amostragem 

probabilística utilizando técnicas estatísticas na 

análise de dados. 

-A metodologia quantitativa abstrai os dados dos 

participantes em representações estatísticas e é 

construída objetivamente correspondendo à 

metodologia das ciências físicas.  

-O investigador inicia o processo de pesquisa com 

uma hipótese, deduzida de uma teoria. Depois 

testará a hipótese de forma a verificar a veracidade 

-Adopta a abordagem holística-indutiva ao processo de pesquisa.  

Estuda um número pequeno de casos/fenómenos no seu contexto 

social. 

 

-A metodologia qualitativa usa e analisa dados qualitativos. As 

técnicas de recolha de dados podem incluir observação participante e 

não participante, entrevistas aprofundadas, estudos de caso, focus 

group.  
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da teoria de maneira a explicar um comportamento 

ou fenómeno. 

-Os métodos de recolha de dados incluem 

questionários, observação, análise documental e 

experimentações. As análises serão desenvolvidas 

usando cálculo estatístico e a unidades do estudo 

transformam-se em representações numéricas.   

-O investigador utiliza uma perspetiva emica onde todos os atores 

sociais são igualmente valorizados, é subjetivamente envolvido na 

produção de conhecimento através de um processo social.  

-Os materiais empíricos são interpretados ou reconstruídos utilizando 

codificação, análise de conteúdo, análise comparativa, tipos ideais, 

grounded theory, investigação etnológica e fenomenológica.  

Axiologia -O conhecimento é proposicional e de valor 

intrínseco. 

-O conhecimento propõe ou declara factos e 

realidades em vez de crenças. Os valores são 

externos ao processo de pesquisa. 

-O conhecimento é proposicional e transacional de forma a atingir a 

emancipação social. 

-Os valores estão intrinsecamente ligados ao processo de pesquisa.  

Fonte: Elaboração própia a partir de (Correia, 2017; Devile, 2014; Guerra, 2006; Jennings, 2010; Melkert & Vos, 2010; Richards & Munsters, 2010). 
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Apêndice 4 Lista de Parceiros integrantes da rede Loulé Criativo, tipologia e serviços 

Parceiros Tipologia e serviços 

www.creativetourism.org 

 

Rede internacional de turismo criativo. O seu objetivo é 

sobretudo a promoção deste setor nos variadíssimos 

países onde o turismo criativo tem merecido especial 

destaque. Loulé é o único representante português até 

ao momento. 

Proactivetur 

http://www.proactivetur.p

t/ 

Esta agência de viagens previligia o turismo 

responsável, ecoturismo e o seu desenvolvimento 

susutentável. Com especial incidência no território 

algarvio, ajuda a promover a proteção e valorização das 

artes tradicionais. Desde 2013, é responsável pela 

gestão do projeto TASA de iniciativa da CCDR do 

Algarve. 

Projeto TASA Técnicas 

Ancestrais Soluções Atuais 

http://projectotasa.com/ 

Rede de artesãos e designers que pretende trazer 

inovação estratégica à atividade artesanal afirmando-a 

como uma profissão de futuro. Oferece serviços de 

desenvolvimento de produto e produtos personalizados, 

experiências criativas e a organização de eventos. 

Barroca - produtos 

culturais e turísticos  

http://barroca-

culturaeturismo.pt 

Empresa de animação com especial incidência no 

turismo cultural e criativo. Presta serviços de gestão de 

conteúdos, atividades criativas e de team-building, 

desenvolvimento de roteiros culturais, consultadoria e 

formação e atividades de turismo cultural e criativo. 

Morgan´s Nature Walks 

https://www.facebook.com

/Morgansnaturewalks/ 

Morgan’s Nature Walks é uma empresa de animação 

turística, nomeadamente na área de turismo da natureza, 

que organiza percursos pedestres com informação sobre 

flora, fauna e o património histórico e cultural da zona. 

Cerro da Janela Hostel 

http://www.altehostel.pt/ 

 

O Cerro da Janela Hostel é um alojamento local 

localizado em plena serra algarvia, junto à aldeia 

cultural de Alte, no Concelho de Loulé. Presta serviços 

de dormida e alojamento, oferece a organização de 

eventos culturais, religiosos, espetáculos e desportivos 

e workshops culturais e passeios temáticos. 

Loulé Coreto Hostel/Guest 

House 

http://loulecoretohostel.co

m/pt-pt/ 

 

 

Loulé Coreto Hostel é um alojamento localizado na 

principal avenida de Loulé. Oferece alojamento 

privativo e partilhado, num edifício restaurado. Dispõe 

de quartos privados e quartos partilhados. 

http://www.creativetourism.org/
http://www.proactivetur.pt/
http://www.proactivetur.pt/
http://projectotasa.com/
http://barroca-culturaeturismo.pt/
http://barroca-culturaeturismo.pt/
https://www.facebook.com/Morgansnaturewalks/
https://www.facebook.com/Morgansnaturewalks/
http://www.altehostel.pt/
http://loulecoretohostel.com/pt-pt/
http://loulecoretohostel.com/pt-pt/


 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

553 

 

Caso do Torreão – turismo 

rural 

http://www.casadotorreao.

com/ 

A reconstrução das instalações da casa situa-se entre 

1871 e 1873 e em 2004, mantendo os traços originais 

do edifício antigo. Em 2014, um Português e uma 

Espanhola-italiana decidiram dar-lhe uma nova vida, 

transformando-a em turismo rural. Oferece percursos 

turísticos pela região. 

Casa da Tita – turismo 

rural 

https://www.facebook.com

/casadatita/ 

 

A Casa da Tita é uma pequena unidade de turismo rural 

localizada na aldeia da Nave do Barão, tendo iniciado a 

sua atividade em 2015. A propriedade conta com dois 

apartamentos, dois quartos duplos e uma suite júnior, 

bem como uma piscina transbordante e uma horta 

biológica 

11 Da Villa 

https://www.facebook.com

/11davilla 

 

Situado em pelo casco histórico, o “11 da Villa” é um 

bar de vinhos, cerveja artesanal e tapas portuguesas. 

Adérita Artistic Space 

http://aderitaartisticspace.

com/ 

www.aderitaartisticspace.

com 

 

Aberta ao público desde 2012, a galeria Aderita Artistic 

Space, recebeu o nome da artista Aderita Silva, pelo seu 

profundo desejo de poder levar as suas obras e de outros 

artistas de grande qualidade, até aos verdadeiros 

amantes de arte. Oferece a possibilidade de participar 

em workshops de arte. Foi neste local que foi 

desenvolvido o evento “Mesa Ajudada” em 2016. 

Atelier Mão 

http://felt-

ortiz.blogspot.com/ 

 

O Atelier Mão situa-se na bela aldeia da Penina no sopé 

da Rocha da Pena. É neste lugar mágico que Manoli 

Ortiz de La Torre se dedica às suas criações artísticas 

em feltro e ecoprint. Oferece a realização de workshops 

nestas duas categorias. 

Horta das Artes Localizado em Alte, trata-se de um espaço onde é 

possível apreciar e aprender várias técnicas artísticas e 

desenvolver projectos inovadores. Oferece mostras e 

oficinas gastronómicas entre outros. 

Limondjazzi – Ideias e 

Processos Criativos 

https://www.facebook.com

/limondjazzi/ 

A “Limondjazzi – Ideias e Processos Criativos”, 

pretende desenvolver dentro da comunidade a 

criatividade, o conhecimento e a sensibilidade para as 

mais variadas vertentes artísticas e educacionais na área 

do espetáculo e a sua conceção, através de Atividades 

Culturais, Intercâmbios de Artistas, Formações, 

Animações, Teambuilding e Workshops, com o intuito 

http://www.casadotorreao.com/
http://www.casadotorreao.com/
https://www.facebook.com/casadatita/
https://www.facebook.com/casadatita/
https://www.facebook.com/11davilla
https://www.facebook.com/11davilla
http://aderitaartisticspace.com/
http://aderitaartisticspace.com/
http://www.aderitaartisticspace.com/
http://www.aderitaartisticspace.com/
http://felt-ortiz.blogspot.com/
http://felt-ortiz.blogspot.com/
https://www.facebook.com/limondjazzi/
https://www.facebook.com/limondjazzi/
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de cimentar a educação pela arte. Música do Mundo, 

Dança, Novo Circo. 

Linhas e Livros 

http://www.linhaselivros.p

t/ 

 

Um espaço em Loulé, onde a costura é o ingrediente 

principal e a literatura o aroma. Um espaço onde 

acontecem workshops de costura e partilha-se o gosto 

pela leitura e pelos livros. 

Casa da Empreita 

 

A “Casa da Empreita” reedita em moldes atuais, o que 

há um século eram as casas da empreita, que existiam 

um pouco por todo o Algarve. É constituída por um 

coletivo de artesãs que trabalham e comercializam o que 

produzem, entrelaçando a palma (folha proveniente da 

palmeira anã), cosendo e ligando cada um dos seus 

ramais, produzindo variadas peças: sacos, alcofas, 

capachos, peças de formato mais tradicional ou 

inovador. 

Associação Os Barões 

https://www.facebook.com

/os.baroes.31 

 

A Associação"Os Barões"foi fundada em 1992 por 

iniciativa de um grupo de jovens locais, enquanto sítio 

de convívio da comunidade, onde podem desfrutar de 

eventos culturais. Esta associação pretende recriar as 

festividades tradicionais e promover momentos de 

convívio ao longo do ano. Os seus principais objetivos 

são proporcionar momentos de animação e cultura para 

o bem-estar da comunidade local e membros da 

associação, bem como incentivar as iniciativas 

destinadas a assegurar o desenvolvimento regional e 

local. 

Quinta da Tôr 

http://www.quintadator.co

m/ 

As terras da Quinta da Tôr permaneceram na mesma 

família desde 1500 até 2011 e regeneraram-se ao 

conhecer os novos proprietários que, não ignorando as 

qualidades do barrocal, recuperaram a vinha e 

construíram uma nova adega. O microclima, as 

temperaturas baixas no inverno e quentes no verão, 

favorece boas e equilibradas maturações das cinco 

castas de tintos que esta terra tem para oferecer (Touriga 

Nacional, Syrah, Cabernet Sauvignon, Trincadeira e 

Aragonez) e três de brancos (Arinto, Síria e 

Chardonnay). Prestam visitas guiadas às vinhas, 

processos de produção dos vinhos e provas dos 

mesmos.  

http://www.linhaselivros.pt/
http://www.linhaselivros.pt/
https://www.facebook.com/os.baroes.31
https://www.facebook.com/os.baroes.31
http://www.quintadator.com/
http://www.quintadator.com/
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J. R. Aguardente de 

Medronho Biológica 

http://www.medronhojr.pt

/ 

 

 

A Aguardente de Medronho JR, é um produto 

Biológico, devidamente certificado, pelas entidades 

reguladoras. Todo o processo de produção é muito 

tradicional, utilizando alguns dos sistemas que eram 

usados há 40 anos atrás. Tem como missão promover a 

Aguardente Medronho do Interior Algarvio.  

Promovem eventos da apanha e prova do Medronho. 

Cozinhar com Cauê 

https://www.facebook.com

/Cozinhar-com-o-

Cau%C3%AA-

197143663640610/?fref=ts 

Cozinheiro no restaurante Cantina dos Sabores, em 

Loulé, Cauê dos Reis estudou na Escola de Hotelaria e 

Turismo do Algarve e tem vindo a divulgar o seu amor 

pela gastronomia e essencialmente pela potencialidade 

dos alimentos e harmonia dos sabores, através da 

dinamização de workshops, showcookings. Oferece 

experiências criativas de gastronomia. 

Vítor Pina Photographer 

http://www.vitorpina.com/ 

Fotógrafo e Arquitecto Paisagista. O seu trabalho 

fotográfico assume essencialmente duas vertentes: a 

fotografia de rua e a fotografia comercial (arquitetura, 

casamentos, eventos, desporto, etc.).  

É o autor do projeto de fotografia de rua - Algarvios. No 

último ano tem orientado vários workshops temáticos 

de fotografia. 

Fonte: Elaboração própria a partir do Website www.loulecriativo.pt 

 

http://www.medronhojr.pt/
http://www.medronhojr.pt/
https://www.facebook.com/Cozinhar-com-o-Cau%C3%AA-197143663640610/?fref=ts
https://www.facebook.com/Cozinhar-com-o-Cau%C3%AA-197143663640610/?fref=ts
https://www.facebook.com/Cozinhar-com-o-Cau%C3%AA-197143663640610/?fref=ts
https://www.facebook.com/Cozinhar-com-o-Cau%C3%AA-197143663640610/?fref=ts
http://www.vitorpina.com/
http://www.loulecriativo.pt/
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Apêndice 5 Diferenças e similaridades entre metodologias, interpretação e (re)construção qualitativa do material qualitativo e a análise 

quantitativa dos dados  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de (Jennings, 2010 ; Melkert & Vos, 2010; Richards & Munsters, 2010). 

 

D
if

er
en

ça
s 

Qualitativa Quantitativa 

Visão ontológica assente em múltiplas realidades, 

epistemologia subjetiva, perspectiva émica com o investigador 

involvido no objeto de estudo. A identificação de motivos e 

temas chave é baseada na interpretação/(re)construção de textos 

Visão ontológica assente em relações causais, epistemologia 

objetiva, perspectiva ética com o investigador separado do 

objeto de estudo. As análises numéricas utilizam fórmulas 

estatísticas onde o foco de pesquisa passa por variáveis 

Abordagem indutiva Abordagem dedutiva  

Gera teoria a partir de provas e materiais empíricos com o foco 

em processos interativos e eventos. 

Testa hipóteses, focando-se em variáveis 

 

A interpretação/(re)construção começa com a coleção de dados 

empíricos, baseada na seleção não aleatória dos participantes. 

A análise de dados começa quando todos os dados estão 

recolhidos, baseada na seleção aleatória dos participantes 

A interpretação/(re)reconstrução do material empírico está 

fundado no mundo real e mantido na forma de recolha dos 

dados empíricos  

A análise de dados é abstraída do mundo real utilizando 

números e representação estatística 

S
im

il
a

ri
d

a
d

es
 A interpretação/(re)reconstrução incluí inferências fundadas 

nos materiais empíricos (ideográficos)  

Análise envolve inferências fundadas em dados empíricos 

(numéricos) 

Os métodos de interpretação/(re)reconstrução são visíveis aos 

leitores através do desenho de pesquisa 

Os métodos de análise são visíveis aos leitores através do 

desenho de pesquisa 

As comparações são realizadas entre materiais empíricos de 

forma a identificar diferenças e similaridades. 

Comparações são feitas entre dados empíricos, particularmente 

a covariância entre variáveis 

A interpretação/(re)reconstrução procura ser “autêntica” As análises de dados procuram ser livres de erro 
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Apêndice 6 Tipologias de estudos de caso e suas vantagens e desvantagens 

 

Tipologia de 

estudo de 

caso 

Descrição Vantagens e desvantagens 

da sua utilização numa 

perspetiva holística-

indutiva 

Exploratório  O estudo explora um estudo de caso 

único ou de múltiplos casos de um 

fenómeno de forma a descobrir a sua 

unicidade ou caraterísticas, pois não 

existem materiais empíricos na área 

pública. Determina “o quê”.   

Vantagens:  

-são utilizados em pesquisas 

exploratória visto que 

podem ser fontes de recolha 

de dados importantes; 

-os dados recolhidos são 

baseados nos contextos 

sociais a serem estudados;  

-os membros do estudo 

podem verificar os dados 

recolhidos; 

-são flexíveis pois podem 

abarcar uma simples 

descrição de uma narrativa 

ao estudo rigoroso da 

escolha de um conjunto de 

casos, na base da presença 

ou ausência de fatores chave 

para a investigação;  

-a sua escolha é meticulosa e 

feita de acordo com o tema 

de investigação 

-permitem a utilização de 

processos de triangulação e 

cristalização. 

 

Desvantagens:  

-é um método de pesquisa 

emergente; 

-é subjetivo; 

-as conclusões são relativas 

ao estudo de casos 

escolhidos; 

Explicativo O estudo procura determinar o “como 

e o porquê” de um caso único ou 

múltiplos casos funcionarem dessa 

forma. 

Único Apenas um caso é estudado 

holísticamente.  

Múltiplo Vários casos são estudados de forma 

holística podendo ser de natureza 

similar ou diferente, sendo a sua 

escolha baseada no facto de considerar 

que o seu estudo permitirá uma melhor 

compreensão sobre um conjunto ainda 

mais vasto de casos 

Intrínseco Os casos estudados revestem-se de 

especial interesse para o investigador, 

procurando-se uma melhor 

compreensão de um caso apenas pelo 

interesse despertado por uma situação 

particular, como, por exemplo, um 

programa ou uma atividade. 

Instrumental Estudos de caso que permitem 

atingirem objetivos secundários, onde 

o interesse no caso é suscitado pela 

crença de que ele poderá permitir a 

compreensão de algo mais amplo, 

podendo fornecer perceções sobre uma 

situação ou acontecimento ou para 

permitir contestar uma generalização 
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amplamente aceite, descrevendo e 

interpretando fenómenos que esta não 

consegue abarcar. 

-as conclusões não podem 

ser generalizáveis por serem 

pouco representativos; 

-necessidade de estudos 

comparativos de forma a 

aumentar a sua 

representatividade; 

-a sua aplicabilidade a 

estudos exploratórios pode 

ser vista apenas como 

estudos exploratórios. 

 

  

Multicasos Número de casos estudados ao longo 

do desenvolvimento de um projeto de 

investigação, similar ao estudo de caso 

múltiplo de Yin, (2009). 

Fonte: Elaboração própria a partir de (Devile, 2014; Jennings, 2010; Jupp, 2006; Richards & 

Munsters, 2010; Yin, 2014, Walliman, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

559 

 

Apêndice 7 Vantagens e desvantagens da observação participante 

 

Vantagens da observação participante Desvantagens da observação 

participante 

-Examina interações e comportamentos 

em contextos reais; 

-Permite aos investigadores aperceberem-

se como é que os participants constroem e 

descrevem o seu mundo; 

-Fornece informação na primeira pessoa; 

-Fornece informação quando outros 

métodos de recolha de material empirico 

são menos eficazes; 

-Pode assinalar comportamentos que o 

observado pode não querer discutir como 

interações;  

-É eficiente em termos de tempo e custos; 

-Os dados são gravados ou anotados de 

forma a manter a objetividade do 

investigador; 

-A qualidade do investigador pode ser 

mantida oculta entre o grupo investigado 

garantindo uma imersão total nas 

experiências dos entrevistados.  

 

  

-Não funciona bem com grupos muito 

grandes; 

-Não oferece comparabilidade temporal, 

pois é focada no presente; 

-Não é apropriada para captar opiniões a 

não ser realizada em conjunto com 

entrevistas; 

-Pode gerar compreensões incompletas; 

-Não permite controlar a subjetividade do 

investigador; 

-Não gera resultados generalizáveis; 

-Está associada a interpretações subjetivas 

por parte dos investigadores; 

-Ganhar acesso a contextos sociais de 

interesse pode ser difícil; 

-As caraterísticas pessoais (género, idade 

e étnia) do investigador podem ser 

problemáticas;  

-A presença do investigador pode alterar a 

validade dos dados recolhidos; 

-Pode implicar a necessidade de um 

intermediário de forma a acessar os 

entrevistados. 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de (Given, 2008; Jennings, 2010; Walliman, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

560 

 

Apêndice 8 Tipos de Análise de conteúdo e sua codificação 

 

Tipo de Análise de 

conteúdo 

O estudo inicia 

com 

Timing de 

codificação dos 

códigos ou ideias 

chave 

Fonte dos códigos 

ou palavras-chave 

Análise de 

conteúdo 

direcionada 

Teoria Códigos são 

definidos antes e 

durante a análise de 

dados 

Códigos derivam 

da teoria ou 

conclusões de 

pesquisa relevantes 

Análise de 

conteúdo sumativa 

Palavras-chave Palavras-chave são 

definidos antes e 

durante a análise de 

dados 

Palavras-chave 

derivam do 

interesse dos 

investigadores ou 

revisões de 

literatura 

Fonte: (Hsieh & Shannon, 2005, p. 1282) 
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Apêndice 9 Guião das entrevistas semiestruturadas para a oferta e para a procura 

 

Entrevista semi-estruturada para a Oferta 

1. Enquanto empreendedor de turismo criativo, de que forma a sua educação familiar, 

formação escolar, carreira profissional, viagens anteriores (trajeto de vida) influencia 

ou impacta as experiências criativas que oferece aos seus turistas? 

2. A sua vida pessoal ou necessidade profissional influenciou-o a desenvolver o gosto 

por experiências criativas coproduzidas? De que forma? 

3. Sente que teve a necessidade de desenvolver competências de forma a enveredar por 

este tipo de turismo ou de forma a desenvolver experiências criativas? 

4. Na sua opinião, a cocriação (conjunta) deste tipo de experiências criativas permite o 

desenvolvimento criativo efetivo dos intervenientes? De que forma? 

5. O staff da sua empresa apresenta alguma formação ou experiência ligado ao mundo 

das artes, cultura ou qualquer outro campo artístico ligado às experiências que 

oferece? Se sim, quais? 

6. Da sua experiência deste segmento de mercado e da sua perceção, como é que as suas 

experiências criativas se distinguem das outras experiências oferecidas por outras 

empresas de turismo criativo? 

7. O turismo criativo tem um carater diferenciador. Ordene de 1 a 5 as dimensões da 

distinção simbólica no campo do turismo criativo? Opte se quiser pela escolha outra 

ou não sei/não respondo na resposta seguinte. Instruções de pergunta: Altere a ordem 

de acordo com sua preferência (1 - mais importante a 5 - menos importante). 

Reputação (ex: profissional...) 

Reconhecimento (ex: no mercado turístico, concorrência...) 

Qualidade da experiência oferecida 

Transformação (ex: pessoal, história de vida...) 

Conhecimento acumulado para o futuro 

8. Refira outra dimensão diferenciadora do turismo criativo não mencionada. Opte se 

quiser pela opção não sei/não respondo. 

9. Tem conhecimento se os seus clientes têm reaplicado o conhecimento aqui adquirido, 

depois das férias? 
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10. Os seus objetivos pessoais e estilo de vida são os mesmos desde que iniciou a venda 

deste tipo de experiências? Mudaram? De que forma? 

 

Proposições Likert  

Criação de Emprego 

 

11. PO1 O turismo criativo, através da rede Loulé Criativo, contribui para a criação de 

emprego local. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 

6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

12. PO2 O Loulé Criativo tem permitido aos produtores de artesanato e outras pequenas 

empresas desenvolver os seus negócios com sucesso. Classifique a afirmação seguinte 

utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem 

discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 

 

13. PO3 Esta rede de parceiros possibilita a criação de novos negócios assentes na 

tradição local. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 

6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

14. PO4 O turismo criativo, através da rede Loulé Criativo, permite criar emprego 

incorporando toda a cadeia económica do turismo (restauração, alojamento, eventos, 

animação turística, atividades criativas...). Classifique a afirmação seguinte utilizando a 

escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Comercialização de produtos 

 

15. PO5 Os agentes locais dão-me condições para eu colocar à venda os meus produtos 

com sucesso. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 

6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

16. PO6 O turismo criativo através da rede Loulé Criativo, tem contribuído para aumentar 

a venda dos meus produtos no resto do país. Classifique a afirmação seguinte utilizando a 

escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

17. PO7 O turismo criativo através da rede Loulé Criativo tem contribuído para aumentar 

a venda dos meus produtos no estrangeiro. Classifique a afirmação seguinte utilizando a 

escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

 

Salvaguarda do património tangível e intangível da região. 
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18. PO8 A rede Loulé Criativo tem contribuido para a preservação de tradições locais. 
Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- 

Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à 

opção não sabe/não responde). 
 

19. PO9 A oferta de experiências de turismo criativo tem contribuído para a regeneração 

urbana do centro da cidade. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que 

(1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

20. PO10 As experiências criativas da minha empresa contribuem para a salvagarda dos 

saberes e ofícios tradicionais da região. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala 

de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 

5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Relacionamento entre agentes da rede Loulé Criativo 

 

21. PO11 Colaboro com empreendedores/parceiros externos à rede no desenho e oferta 

de experiências criativas. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que 

(1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

22. PO12 O meu trabalho criativo é essencial para o sucesso de outros parceiros da rede 

Loulé Criativo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 

6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

23. PO13 Desenvolvo competências criativas necessárias ao meu negócio em conjunto 

com os parceiros da rede Loulé Criativo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala 

de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 

5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

24. PO14 Desenvolvo competências criativas em conjunto com parceiros externos à rede 

do Loulé Criativo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

25. PO15 Eventualmente irei trabalhar com parceiros externos à rede Loulé Criativo de 

forma inovar o meu negócio. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em 

que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Imagem inovadora e criativa da região 

 

26. PO16 A rede de parceiros Loulé Criativo tem contribuido para a criação de uma 

imagem diferenciadora da região. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 

em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
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27. PO17 A imagem de Loulé é inovadora. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala 

de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 

5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

28. PO17 A imagem de Loulé é criativa. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 

a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

29. PO18 As experiências de turismo criativo que a minha empresa oferece são 

inovadoras para a região de Loulé. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 

5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

30. PO19 As experiências de turismo criativo que a minha empresa oferece são criativas 

para a região de Loulé. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Desenvolvimento de competências no contexto turístico da região 

 

31. PO20 A oferta de experiências criativas, através da rede Loulé Criativo, contribui para 

o desenvolvimento de competências por parte dos empreendedores, donos de 

empresas de turismo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

32. PO21 A rede Loulé Criativo aposta de forma equillibrada na formação e 

desenvolvimento de competências dos empreendedores, artesãos e turistas. Classifique 

a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-

Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não 

sabe/não responde). 
 

33. PO22 As experiências criativas realizadas em conjunto com os turistas contribuem 

para o desenvolvimento dos colaboradores da empresa. Classifique a afirmação seguinte 

utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem 

discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Papel ativo da comunidade local no desenvolvimento da rede 

 

34. PO23 A minha empresa tem contribuido para o sucesso da rede Loulé Criativo na 

região de Loulé. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 

6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

35. PO24 A comunidade local contribui de forma clara para o sucesso da rede Loulé 

Criativo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 

6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

565 

 

36. PO25 Consulto membros da comunidade local acerca do meu negócio. Classifique a 

afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não 

concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não 

sabe/não responde). 
 

37. PO26 Criativos, artistas entre outros membros da comunidade local participam no 

desenho das experiências criativas que ofereço. Classifique a afirmação seguinte utilizando 

a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

38. PO27 A comunidade local desempenha um papel ativo na rede Loulé Criativo. 
Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- 

Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à 

opção não sabe/não responde). 
 

39. Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

40. Idade 

Até 18 anos 

19-35 anos 

36-65 anos 

> 65 anos 

 

41. País de residência 

Portugal 

Outra... 

 

42. Habilitações académicas 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Outra... 

 

43. Emprego 

Estudante 

Trabalhador por conta própria 

Trabalhador por conta de outrém 

Reformado 

Desempregado 

Outra... 

44. Vencimento mensal 

<700€ 

701€-1500€ 
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1501€-3000€ 

3001€-5000€ 

>5001€ 

 

Entrevista semi-estruturada para a Procura 

1. A sua educação familiar, formação escolar, carreira profissional e viagens anteriores 

(trajeto de vida) influenciaram a escolha e consumo deste tipo de experiências 

criativas? Como? De que forma? 

2. A sua vida pessoal ou alguma necessidade profissional influenciou-o de alguma 

forma a escolher a realização deste tipo de atividade cocriada por paixão ou 

necessidade? De que forma? 

3. Em quantas experiências criativas do Loulé Criativo participou? 

1 experiência criativa 

2 experiências criativas 

3 experiências criativas 

Mais de 3 experiências criativas 

 

4. Já tem consumido outras experiências criativas noutros lugares? Se sim onde? 

5. Teve como motivação, na escolha deste tipo de experiências criativas, o 

desenvolvimento de competências por necessidade pessoal e/ou profissional? 

6. Na sua opinião a cocriação (conjunta) deste tipo de experiências criativas permite o 

desenvolvimento criativo efetivo e dos intervenientes? Como? Dê exemplos. 

7. A sua experiência pessoal ou profissional prévia está ligada ao mundo das artes, da 

cultura ou qualquer outro campo artístico ligado às experiências consumidas? Se sim, 

quais? Se não, deixe aquestão em branco. 

8. De que forma o consumo destas experiências de turismo criativo contribuiem para 

você se diferenciar dos restantes turistas? 

9. Ordene de 1 a 5 os tipos de distinção do turismo criativo? Opte se quiser pela escolha 

outra ou não sei/não respondo. Instruções de pergunta: Altere a ordem de acordo 

com sua preferência (1. - mais importante, 5 - menos importante). 

Reputação (ex: profissional...)  

Reconhecimento (ex: competência detida em relação a outro turista) 

Qualidade da experiência (ex: sentimento de realização) 



 

 ________________________________________________________________________  

 

 

 ________________________________________________________________________  

567 

 

Transformação (ex: pessoal, história de vida...)  

Conhecimento acumulado para o futuro 

10. Refira outra dimensão diferenciadora do turismo criativo não mencionada. Opte se 

quiser pela opção não sei/não respondo. 

11. Já reaplicou ou tem intenção de utilizar o conhecimento aqui adquirido mais tarde 

junto da família, amigos ou no trabalho? 

12. O consumo deste tipo de turismo modificou a sua forma de fazer férias? De que 

forma? 

Proposições Likert  

Perceção do turista da sua contribuição para a criação de emprego a nível local 

13. POB1 Ao escolher este tipo de experências, estou a contribuir para a criação de 

emprego local. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

14. POB2 Este tipo de experiências contribui para a fixação de empreendedores turísticos 

no local. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

 

15. POB3 Com a aquisição deste tipo de experiências, é minha intenção contribuir para 

o desenvolvimento local. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em 

que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Produção e Comercialização de produtos autênticos 

 

16. POB4 Sinto-me mais motivado para consumir experiências de Turismo Criativo 

porque isso dá-mea oportunidade de adquirir produtos autênticos e caraterísticos da 

região de Loulé. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

17. POB5 Ao envolver-me nas experiências de turismo criativo, tenho a possibilidade de 

produzir produtos autênticos. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 

5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Imagem inovadora e criativa da região de Loulé 
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18. POB6 O consumo de experiências criativas leva a que a imagem da região de Loulé 

seja diferenciadora. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que 

(1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

19. POB7 Considero que a imagem de Loulé é inovadora. Classifique a afirmação seguinte 

utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo 

nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não 

sabe/não responde). 
 

20. POB8 O desenvolvimento do turismo criativo, através da rede Loulé Criativo, ajuda 

a manter uma atmosfera criativa. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 

1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

21. POB9 Considero a imagem de Loulé criativa. Classifique a afirmação seguinte 

utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo 

nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não 

sabe/não responde). 
 

22. PB10 A oferta de experiências criativas, através do Loulé Criativo ajuda a diferenciar 

a região das restantes do país. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 

5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

Desenvolvimento de competências do turista 

 

23. POB11 Desenvolvo as minhas competências através das experiências criativas do 

Loulé Criativo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

24. POB12 A oferta de experiências criativas, através da rede Loulé Criativo, permite-

me aplicar o meu capital cultural. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 

1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-

Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

25. POB13 As experiências criativas contribuem para o meu desenvolvimento pessoal 

noutras áreas que complementam a minha atividade profissional. Classifique a 

afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- 

Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 

corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

26. POB14 O consumo de experiências criativas, através da rede de Loulé Criativo, 

permite-me explorar o meu potencial criativo. Classifique a afirmação seguinte 

utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo 
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nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não 

sabe/não responde). 
 

27. POB15 A experiência criativa que realizei através da rede Loulé Criativo, contribuiu 

para o desenvolvimento das minhas competências nas áreas da experiência 

(artesanato, arte, património, música ou gastronomia). Classifique a afirmação seguinte 

utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo 

nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não 

sabe/não responde). 

 

Perfil do consumo do turista criativo 

 

28. POB16 O consumo de experiências de turismo criativo, através da rede Loulé 

Criativo, aumentaram o tempo de permanência no destino. Classifique a afirmação 

seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não 

concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção 

não sabe/não responde). 
 

29. POB17 Consumir experiências de turismo criativo, faz de mim um turista diferente 

dos outros. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

30. POB18 Este tipo de turismo, faz de mim um turista mais conhecedor do dia a dia do 

destino. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

31. POB19 O consumo de experiências de turismo criativo, através da rede Loulé 

Criativo, permite-me escolher experiências alternativas à oferta principal do destino. 
Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

32. POB20 O facto de ter de pagar inibe-me de consumir outras experiências criativas. 
Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 

Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

33. POB21 O preço não tem qualquer influência no meu consumo deste tipo de 

experiências. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

34. POB22 Vim ao Algarve para participar em experiências de turismo criativo. 
Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-Discordo 
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Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-Concordo 

Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

35. POB23 Vim ao Algarve consumir outras experências de turismo e também de 

turismo criativo. Classifique a afirmação seguinte utilizando a escala de 1 a 5 em que (1-

Discordo Inteiramente, 2- Discordo, 3-Não concordo nem discordo, 4-Concordo e 5-

Concordo Inteiramente e 6 corresponde à opção não sabe/não responde). 
 

36. Sexo 

-Masculino 

-Feminino 

 

37. Idade 

Até 18 anos 

19-35 anos 

36-65 anos 

> 65 anos 

 

38. País de residência 

Portugal 

Outra... 

 

39. Habilitações académicas 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Outra... 

 

40. Emprego 

Estudante 

Trabalhador por conta própria 

Trabalhador por conta de outrém 

Reformado 

Desempregado 

Outra... 

41. Vencimento mensal 

<700€ 

701€-1500€ 

1501€-3000€ 

3001€-5000€ 

>5001€ 
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