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Resumo I Este artigo resume as principais conclusões de um estudo exploratório sobre as perceções dos visitantes

de uma atração de turismo negro em Portugal. Partindo de uma reflexão teórica sobre o conceito de turismo negro e

o seu papel na sociedade ocidental contemporânea, o estudo empírico desenvolvido teve entre os seus objetivos o de

compreender o modo como os visitantes de uma atração turística relacionada com morte e sofrimento a representavam.

Com recurso a entrevistas, submetidas a um processo de análise de conteúdo, foi possível identificar as características dos

visitantes que podem ter influência nessa representação.

Abstract I This paper condenses the main findings of an exploratory study on the perceptions of visitors of a dark

tourism attraction in Portugal. The empirical research that has been carried out was based on a theoretical reflection on

the concept of dark tourism and its role as a mediator of death and suffering in contemporary Western society. The un-

derstanding of how visitors of an attraction related to death and suffering represent it was amongst the objectives of this

research. By using interviews subjected to a process of content analysis, it was possible to identify visitors' characteristics

that may influence this representation.
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Desde que o turismo começou a ser alvo de
interesse por parte da comunidade académica
que se vêm tentando encontrar padrões comuns
aos turistas, no sentido de identificar tendências
e comportamentos que permitam um melhor
planeamento e uma maior compreensão da atividade
turística e dos que a praticam.

À medida que o estudo do turismo se intensificou
e novas perspetivas de análise foram sendo nele
incluídas, várias tipologias de turismo foram
identificadas ou pelo menos propostas. Há tipos de
turismo que só recentemente começaram a ganhar
popularidade entre os estudiosos da área a nível
mundial. Esta investigação analisa especificamente
um deles: o turismo negro.

Esta é uma área de estudos ainda muito nova
dentro do estudo académico do turismo, e que
atravessa atualmente um crescendo de popularidade
junto dos académicos e dos turistas (Sharpley, 2009).

O que é, então, o turismo negro? À partida, e
apenas pela adjetivação, pode-se adivinhar: negro
tem a ver com coisas fúnebres, tétricas, escatológicas
e obscuras (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa,
2012). O turismo negro estará, então, relacionado
com um interesse em ou com a oferta de produtos
turísticos relacionados com a morte. Stone (2006, p.
146) define o turismo negro como "o ato de viajar
para locais associados com morte, sofrimento, e o
aparentemente macabro" - coisa aparentemente
marginal e retida apenas por meia-dúzia de atrações e
grupos específicos da sociedade.

E se se dissesse que, segundo a definição
apresentada acima, várias das atrações turísticas
mais visitadas em todo o mundo podem constituir
locais de turismo negro? Em Paris, a Torre Eiffel era
em 2009 um dos locais mais populares para suicídios
da Europa (Paris365Days, 2009). e é também em
Paris que se situa um dos cemitérios mais visitados
do mundo: o Cemitério do Pere Lachaise. No Egipto,
atrações tão populares como as pirâmides ou o Vale
dos Reis são, na realidade, túmulos, ou compostas

por eles; a arte exposta no Museu do Cairo é em
grande parte funerária (Hawkins, s.d.), e as múmias
são cadáveres preservados. O Taj Mahal, na cidade
indiana de Agra, é vulgarmente considerado um
local romântico e muito adequado para pedidos
de casamento (Squidoo, 2012); no entanto trata-
se do local de descanso final da muito amada
esposa do Xá Jahan. E em Nova lorque, um dos
locais mais visitados pelos turistas é o Ground Zero
(NYCTourist, 2012), palco de um dos atentados mais
mediatizados dos últimos tempos, onde milhares de
pessoas viram outras morrer em direto.

Tendo isto em conta, ficará mais fácil compreen-
der que o turismo negro não é apenas 'para certas
pessoas'; é, sim, uma nova perspetiva que incide
sobre a relação com a morte de variadas atrações e
uma grande quantidade de visitantes.

Este artigo resulta de uma dissertação de
mestrado levada a cabo em 2012 no âmbito do
mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo da
Universidade de Aveiro. Nesta dissertação procurou
responder-se à seguinte pergunta de partida: De que
modo os visitantes de uma atração de turismo negro
a representam enquanto local ligado à morte?

No decurso do estudo empírico realizado,
procurou-se também identificar as características
comuns dos visitantes que revelavam uma atitude
mais favorável em relação ao turismo negro. Este
artigo resume a análise que permitiu identificar
essas características e as principais conclusões que
daí se puderam retirar.

No primeiro ponto do artigo resume-se a revisão
de literatura que serviu de base ao estudo empírico.
Faz-se um enquadramento do papel do turismo
negro na sociedade ocidental contemporânea e
uma reflexão teórica sobre este conceito. De seguida
descreve-se, em traços gerais, a metodologia seguida
na investigação, destacando-se a adequabilidade da
pesquisa qualitativa para estudos exploratórios,
o processo de seleção dos sujeitos e a técnica
de análise de dados usada no estudo. O capítulo
seguinte contém a análise dos dados do estudo
empírico, seguidas das principais conclusões da



investigação e de considerações sobre as suas
limitações e caminhos de investigação futura,

2. O turismo negro e a sociedade ocidental
contemporânea

A atitude da sociedade ocidental para com a
morte sofreu, desde a Idade Média, significativas
alterações (Aries, 1988), Passou-se progressivamente
de uma sociedade que tinha a morte como algo
natural, quotidiano, com significado público (Aries,
1988), para uma sociedade que transformou a morte
em algo da esfera privada do indivíduo (Giddens,
1991) e a remete para locais e situações marginais
à vivência do dia-a-dia (Aries, 1988; Stone, 2009),

Ao mesmo tempo, a morte é algo tão poderoso
que não pode ser simplesmente sequestrado da
vida dos indivíduos, Mesmo numa sociedade que
evita lidar com a morte, é necessário que existam
meios que permitam aos indivíduos terem algum
contacto com ela de uma forma que não os faça
sentirem-se inseguros,

Segundo Walter (2009, p, 43), esses meios
são: "arqueologia, sepulturas, genealogia, música,
literatura, Lei, família, língua (oral e escrita),
fotografias, História", Os três últimos dão origem
aos principais mediadores da morte na sociedade
contemporânea: os mass media e o turismo,
Para Walter (2009) estes estão intimamente
relacionados: ambos constituem um meio de
divulgação e interpretação de morte e sofrimento
para milhares de pessoas,

Mas nem todos os destinos, atrações e outras
manifestações turísticas podem cumprir este papel.
Ao conjunto dos locais, atrações e exposições
relacionados com morte e sofrimento e à prática de
os visitar chama-se turismo negro (Sharpley, 2009;
Stone, 2009, Lennon & Foley, 2000),

O turismo negro permite aos indivíduos darem
azo à sua curiosidade e fascínio por objetos
tanatológicos, num ambiente socialmente aceite

e por vezes mesmo sancionado, constituindo uma
oportunidade para a elaboração das próprias
construções de mortalidade, e também para a
contemplação da condição humana (Stone, 2009).

Tal como todos os outros mediadores da morte na
sociedade atual, o turismo negro é um meio através
do qual os indivíduos podem estabelecer algum
tipo de relação com os mortos, Segundo Walter
(2009), essas relações podem ser de: informação,
intercessão, orientação, cuidado, recordação,
educação, entretenimento, memento mori (reflexão
sobre a própria mortalidade) e assombração (que tem
a ver com a dificuldade da sociedade em integrar
mortes que considera sem sentido).

Foi só a partir da década de noventa do século
passado que o turismo relacionado com morte e
sofrimento começou a ganhar a atenção da academia
(Sharpley, 2009). Seaton (1996) é um dos autores
que estudou o turismo relacionado com morte e
sofrimento, denominando-o thanaturismo, uma vez
que considera ~ue a thanatopsis (contemplação da
morte) é o principal interesse dos turistas:

a viagem a um local, completa ou parcialmente

motivada pelo desejo de [estabelecer] encontros

reais ou simbólicos com a morte, particular mas não

exclusivamente com a morte violenta, que podem

ser activados em grau variável pelas características

específicas das pessoas cujas mortes são os seus

objectos focais (Seaton, 1996, p. 40),

É possível retirar desta definição a ideia de
que este tipo de turismo implica um contínuo de
intensidade (vide quadro 1), que, para Seaton
(1996), assenta em dois valores: a medida em que o
interesse na morte é relativo à pessoa ou à escala da
morte, e se o interesse na morte é a única motivação
da visita ou uma entre várias,

Foram Foley e Lennon quem cunhou o termo
'turismo negro', definindo-o como "o fenómeno
que engloba a apresentação e consumo (pelos
visitantes) de morte e locais de catástrofe reais e
mercantilizados" (Foley & Lennon, 1996, p. 199),


















