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RESUMO 
 

 
O trabalho apresenta uma discussão sobre a relação entre cultura, turismo e 

identidade local. Enfoca as mudanças socioculturais advindas do processo turístico e 
sua influência na identidade cultural da comunidade de Trancoso, Porto Seguro – 
BA. Caracteriza os aspectos geográficos, históricos, ambientais e socioeconômicos; 
descreve os indicadores de mudanças socioculturais; e aponta o desenvolvimento 
turístico sob a ótica dos moradores. Este estudo de caso teve uma abordagem 
qualitativa e amostragem não-probabilística por julgamento, utilizando entrevistas 
com os moradores, observação participante e pesquisa documental para a coleta de 
dados. Os resultados obtidos demonstram que o desenvolvimento turístico tem 
acelerado as transformações socioculturais, promovendo o deslocamento das 
referências identitárias do local. Considera-se que a inserção da população na 
concepção do planejamento e organização do turismo, possa contribuir para 
minimizar os impactos nas comunidades receptoras. 
 

 
Palavras – chave: impactos socioculturais; cultura; turismo, identidade. 
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ABSTRACT 
 
 

The paper presents a discussion about the relation between culture, tourism 
and local identity. It focuses on the socialcultural changes accrued from the tourism 
process and its influence on the cultural identity of the community from Trancoso, 
Porto Seguro – BA. It features the geographic, historical, environmental and 
socioeconomic aspects; describes the socialcultural changing indicators and aims at 
the tourism development under the area residents view. This case study had a 
qualitative research and sampling not a research of probabilities by judgment, using 
interviews with the area residents, participant observation and documental research 
to collect data. The results obtained shows that the tourism development has 
accelerated the sociocultural transformations, promoting the displacing of the local 
identity references. It considers that the population insertion in the concept of the 
tourism planning and organization, may contribute to diminish the impacts in the 
receptor communities. 
 
 
Key-words: sociocultural impacts; culture; tourism; identity. 
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Orientadora: Profª. Drª. Maria Hilda Baqueiro Paraiso 
 

Co-orientador: Prof. Dr. Hélio Estrela Barroco 
 
 

 
RESUMEN 

 
 

El trabajo presenta una discusión sobre la relación entre cultura, turismo e 
identidad local. Examina los cambios socioculturales provocados por el proceso 
turístico y su influencia en la identidad cultural de la comunidad de Trancoso, Porto 
Seguro – BA. Caracteriza los aspectos geográficos, históricos, ambientales y 
socioeconómicos; describe los indicadores de cambios socioculturales, y apunta el 
desenvolvimiento turístico sobre la óptica de los habitantes. Este estudio de campo 
tiene un abordaje cualitativo y muestreo de juicio no probabilístico, utilizando 
entrevistas con los habitantes, observación participante e investigación documental 
para reunir los datos. Los resultados obtenidos demuestran que el desarrollo turístico 
aceleró las transformaciones socioculturales, promoviendo el desplazamiento de las 
referencias de identidad del local. Considera que la inserción de la población en el 
concepto de planeamiento y organización del turismo puede contribuir para 
minimizar los impactos en las comunidades receptoras. 
 
 
Palabras-clave: impactos socioculturales; cultura; turismo; identidad.  
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1 INTRODUÇÃO 

A discussão a respeito do desenvolvimento da atividade turística e seus 

impactos socioculturais nas comunidades1 receptoras vem despertando o interesse 

de pesquisadores, ocupando cada vez mais espaços nos debates, nas dissertações 

e publicações sobre o assunto.  

É fundamental a contribuição dessas investigações e relatos de experiências 

para o conhecimento do complexo fenômeno social, cultural, político, econômico e 

ambiental que é o turismo.  

O turismo vem proporcionando interferências na vida social, na dinâmica 

cultural e na identidade local. Em diversos casos não está sendo levada em 

consideração a percepção da comunidade sobre esse assunto, apresentando-se 

como um problema para abordagem científica. 

É com essa abordagem que esta pesquisa investigou a comunidade de 

Trancoso, distrito de Porto Seguro – Bahia, onde o fluxo turístico vem ocasionando 

impactos socioculturais. A convivência entre moradores e turistas dos mais diversos 

lugares, costumes, hábitos, atitudes e valores tem contribuído para uma 

des/construção2 da identidade cultural local. 

                                                           
1
 A palavra comunidade é utilizada nesse trabalho como grupo de pessoas que habitam uma 

localidade específica, em espaço geográfico restrito. 
2 No sentido de que construção e desconstrução ocorrem simultaneamente, continuamente. 
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Os impactos socioculturais advindos do fluxo turístico podem ser positivos ou 

negativos para a população visitada, dependendo da natureza do contato. Na 

comunidade de Trancoso, o assunto em questão tem sido presente. As relações 

entre moradores e turistas têm criado um processo de tensões, contradições e 

questionamentos sobre a vivência da alteridade3. Enquanto alguns moradores 

demonstram rejeição aos turistas, outros relatam a importância econômica que o 

turismo trouxe à comunidade.  

A crescente atividade turística na localidade causou impactos, tais como: 

devastação de florestas primárias, extinção de espécies nativas, marginalização das 

culturas indígenas, crescimento populacional, favelização, precariedade de infra-

estrutura urbana, aumento da circulação de veículos, especulação imobiliária e 

descaracterização da arquitetura (IPHAN, 2000).  

O problema da pesquisa iniciou-se com os seguintes questionamentos que 

serviram de base para a condução do trabalho: Como ocorrem os impactos 

socioculturais do turismo e quais são suas implicações na identidade cultural local? 

Qual a percepção dos moradores em relação às mudanças socioculturais? As 

mudanças ocorridas nas manifestações identitárias culturais são provenientes da 

própria comunidade e/ou são provocadas por fatores do fluxo turístico? Quais são as 

vantagens e desvantagens do desenvolvimento turístico na percepção da 

comunidade?   

O assunto é merecedor de análise científica pela representatividade na 

atividade turística e sua interdependência com a cultura. Há necessidade desse 

conhecimento das comunidades receptoras para a gestão dos impactos, não só os 

                                                           
3 Entende-se como alteridade o encontro com o “outro”, o “novo”, o “diferente”. 
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que são objeto desta pesquisa, os socioculturais, mas também os ambientais, pois 

fora de controle, os atrativos degeneram, prejudicando assim a própria atividade 

econômica. 

Como objetivo geral buscou-se investigar e analisar os impactos 

socioculturais ocasionados pelo desenvolvimento da atividade turística e suas 

implicações na identidade cultural na comunidade de Trancoso. O estudo teve como 

objetivos específicos, caracterizar a comunidade em seus aspectos sociais, 

econômicos, culturais, políticos e ambientais; descrever a percepção dos moradores 

sobre os indicadores de mudanças socioculturais; investigar as vantagens e 

desvantagens que a atividade turística exerce na comunidade; e verificar se as 

mudanças ocorridas nas manifestações identitárias e representações culturais, são 

advindas da própria comunidade e/ou são provocadas pelo fluxo turístico. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados técnicas e 

procedimentos metodológicos que seguiram as considerações de Dencker (1998), 

Marconi e Lakatos (2002) e principalmente de Fletcher (2001), em que foi feita uma 

adaptação do seu método de medição dos impactos socioculturais para a pesquisa 

em Trancoso. 

Os fatores socioculturais influenciados pelas atividades turísticas são, em 
geral, os mais difíceis de medir e quantificar. [...], os impactos socioculturais 
são, muitas vezes, altamente qualitativos e subjetivos por natureza. A 
natureza desses impactos poderá ir desde impactos óbvios e mensuráveis, 
como o surgimento de tipos específicos de doenças ou infecções, até 
aqueles que são difíceis de identificar e medir, como as mudanças nos 
costumes e nos códigos de conduta (FLETCHER, 2001, p. 213).   

 

Para este estudo de caso, utilizou-se a abordagem qualitativa. Num primeiro 

momento, a pesquisa teve um caráter exploratório para vivenciar o fenômeno na 

comunidade. No segundo momento, foi do tipo descritiva analítica.  
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Foi aplicada a amostragem não-probabilística por julgamento, quando o 

pesquisador “seleciona o que acredita ser a melhor amostra para o estudo de um 

determinado problema” (DENCKER, 1998, p. 179). Quanto ao universo, foi a 

população residente no distrito de Trancoso. A pesquisa necessitou de moradores 

com um vínculo temporal com a comunidade, por isso foram entrevistados os 

residentes com a condição de moradores ininterruptos desde 1991 até a data da 

entrevista. O morador ininterrupto significa sem migrar e o ano de 1991 é adotado 

como referência da realização do Censo Demográfico pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A respeito da faixa etária, foram pesquisados os 

moradores a partir de 15 anos.  

Para a coleta de dados primários, utilizou-se a técnica da observação 

participante, que consistiu na participação real do pesquisador, se incorporando à 

comunidade investigada. Outra técnica utilizada foi a de entrevista semi-estruturada, 

dirigida, seguindo um roteiro temático4 dos objetivos da pesquisa, e não dirigida, 

conduzindo a entrevista numa forma espontânea de conversação. Os depoimentos 

foram gravados em fita cassete. 

Para os dados secundários, investigou-se as estatísticas socioeconômicas da 

região, arquivos historiográficos, artigos de jornais do passado e do presente, 

internet e fotos.  

O trabalho está dividido em seis seções. A primeira, a introdução. Na 

segunda, apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa, com discussões sobre 

a inter-relação entre cultura (LARAIA, 2004; MENEZES, 2002; TRIGO, 2000) e 

turismo (BENI,  2000; MOESCH,  2002; BARRETTO,  2001; BANDUCCI JR.,  2001).        

                                                           
4 O formulário de pesquisa com o roteiro das perguntas se encontra no Apêndice A. Foram coletados 
32 depoimentos dos moradores. Utilizou-se 22 para a construção da dissertação. A identificação dos 
entrevistados está relacionada no item Depoimentos. 
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Discute-se, também, a relação do turismo com a identidade cultural, onde se 

demonstra o conceito de identidade na contemporaneidade (HALL, 2001; IANNI, 

2000; CARLOS, 2002). Em seguida, expõe-se os conceitos, abordagens e métodos 

de avaliação dos impactos socioculturais relacionados à atividade turística, 

(FLETCHER, 2001; KRIPPENDORF, 2003; OMT, 1998; DIAS, 2003; RUSCHMANN, 

1997). 

Na terceira seção, apresenta-se a área que serviu de estudo de caso. 

Descreve-se as características geográficas e históricas de Trancoso, bem como os 

seus principais atrativos naturais e histórico-culturais. Os dados socioeconômicos, 

como demografia e atividades econômicas do distrito, juntos aos aspectos turísticos 

foram ressaltados com intuito de contextualizar a atual fase de desenvolvimento em 

que se encontra a comunidade. 

Na quarta seção, descreve-se a percepção dos moradores de Trancoso sobre 

os impactos socioculturais do turismo. Foram analisados os seguintes indicadores de 

mudanças socioculturais: crescimento populacional; infra-estrutura urbana; 

arquitetura; especulação imobiliária; dependência econômica; padrões de vida; 

interação morador/turista; efeito demonstração; relacionamentos familiares; 

cerimônias tradicionais; comercialização cultural; saúde; prostituição; e níveis de 

segurança, criminalidade e uso de drogas. 

Na quinta seção, apresenta-se o desenvolvimento turístico sob a ótica dos 

moradores, mencionando as vantagens e desvantagens do turismo para a 

comunidade local. É nesse momento que o trabalho abre espaço para que os 

moradores apontem suas sugestões para um melhor desenvolvimento turístico de 

Trancoso. Além disso, a relação dos impactos socioculturais com a questão da 
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identidade cultural local é abordada, demonstrando como as transformações na 

localidade vêm deslocando as referências identitárias. 

E, na sexta seção, as considerações finais. Os resultados sinalizam que a 

atividade turística tem acelerado as transformações socioculturais na comunidade de 

Trancoso. As referências identitárias têm passado por intensos deslocamentos, 

esvaziando aspectos tradicionais e incorporando elementos contemporâneos.  
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2 CULTURA E TURISMO: uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar 

A crescente produção científica na área do turismo tem mostrado a 

importância dessa atividade para a sociedade global. Os estudos apontam um sinal 

de maturidade, aprofundando a discussão sobre a complexidade do fenômeno 

turístico. 

Devido a sua relevância financeira em termos globais, regionais e locais, as 

primeiras investidas teóricas sobre o tema foram dos economistas. A atividade 

turística passou a ser “encarada como agente do entendimento internacional e como 

a alternativa capaz de promover a superação da condição de pobreza e 

dependência dos países subdesenvolvidos diante das economias centrais” 

(BANDUCCI JR., 2001, p. 24). 

Os economistas contribuíram com suas análises de mercado, estudos sobre 

os  impactos econômicos e geração de empregos. Porém, os discursos reproduziam 

fundamentalmente os aspectos benéficos do setor, utilizando-se dos dados 

estatísticos para defender a proliferação do turismo. Essas abordagens tradicionais 

não enfocavam outros aspectos envolvidos na complexidade do fenômeno turístico5. 

 

                                                           
5 Sobre a discussão do turismo como fenômeno sociocultural consultar Dias, (2003) e Moesch, 
(2002). 
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Nota-se nas discussões dos autores recentes uma postura mais crítica, 

destacando os aspectos prejudiciais. Estudos sobre os impactos ambientais, as 

interferências culturais, os problemas sociais gerados pelos equipamentos turísticos, 

enriquecem o debate acadêmico. Geógrafos, sociólogos e antropólogos têm 

contribuído com suas análises para a formação do conhecimento da inter-relação 

entre cultura e turismo. Percebe-se, portanto, uma mudança do enfoque econômico 

para um enfoque sociocultural. 

A atividade turística tem como característica, entre outros aspectos, o 

deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Isso evidencia o turismo como 

um fenômeno sociocultural em sua essência. Nas diversas definições encontradas, é 

possível identificar algumas semelhanças nos conceitos, como: viagem ou 

deslocamento; a permanência fora do domicílio; temporalidade; sujeito; e objeto do 

turismo (BENI, 2000). 

a) Viagem ou deslocamento: é um elemento implícito na noção de turismo, ligado ao 

próprio sentido etimológico do termo “tour”, que significa “viagem em circuito”, 

“deslocamento de ida e volta”.  

b) Permanência fora do domicílio: a permanência fora da própria residência habitual 

é parte integrante do turismo. A duração da permanência é uma das variáveis 

principais na caracterização e classificação do fluxo turístico. 

c) Temporalidade: a viagem e a permanência do viajante no destino têm que ser 

temporais, ou seja, não podem ter caráter definitivo. Aqueles que viajam no intuito de 

fixar residência não são considerados turistas, mas sim imigrantes. 

d) Sujeito do turismo: o homem se situa no centro de todos os processos envolvidos 

no turismo. Com seus desejos e necessidades, dá origem às diversas atividades 
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estimuladas pelo turismo. O turista é também fonte de uma série de elementos não-

materiais que surgem da sua permanência na localidade turística e que se 

completam em uma série de relações humanas e materiais. 

e) Objeto do turismo: o elemento concreto do turismo traduz-se nos equipamentos 

receptivos e no fornecimento dos serviços para a satisfação das necessidades dos 

turistas. Esses elementos são responsáveis pela produção, preparação e 

distribuição dos bens e serviços turísticos. 

 De acordo com Marutschka Moesch, a atividade turística pode ser entendida 

como: 

Uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e 
serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com base 
cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sociocultural gera um fenômeno, 
recheado de objetividade/subjetividade, [...] (MOESCH, 2002, p. 09). 

 

A autora acentua o caráter complexo da atividade e sugere uma abordagem 

interdisciplinar e multidisciplinar6, que revele uma base sociocultural, onde os seres 

que se deslocam passam a ser o centro da discussão. 

A interdisciplinaridade, fundamental a análise do turismo como fenômeno 
social, cultural, comunicacional, econômico e subjetivo, avança as fronteiras 
de uma única disciplina ou de um único campo do saber. Cabe a academia 
propor novas abordagens, a partir de uma concepção interdisciplinar. A 
interdisciplinaridade aponta um método investigativo fecundo sob o ponto de 
vista epistemológico, desde que superados os nichos particularistas 
existentes nas universidades, nos quais os clássicos campos do saber são 
criteriosamente delimitados7. 

 

                                                           
6 O termo multidisciplinar é utilizado quando cada uma das disciplinas envolvidas usa seus próprios 
conceitos e métodos para abordar um determinado tema, ou seja, apenas o objeto da pesquisa é o 
mesmo. Já a idéia de interdisciplinaridade é quando um problema qualquer é investigado 
simultaneamente de diferentes lados para considerar aspectos diversos ao mesmo tempo. Sobre o 
assunto consultar Moesch, (2002) e Rejowski, (1996). 
7 Ibid., p. 14. 
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 Nesse contexto, surgem os programas de pós-graduação8 que visam a 

interdisciplinaridade como forma de transcender as delimitações enraizadas nas 

universidades, na busca de superar as abordagens simplificadoras do pensamento 

científico.  

Avançar sobre o saber-fazer direciona uma nova agenda para os estudos 
turísticos, em temas como a motivação, as escolhas, as necessidades, o 
prazer, as diferenças suportáveis, as trocas culturais, a aprendizagem, a 
desterritorialização, a homogeneização, a destruição ambiental, o impacto 
cultural e social, a comunicação intercultural, a hibridização cultural, o 
tempo atemporal, o espaço virtual, a construção de não-lugares, e permitem 
uma posição de relevância, juntamente, aos demais temas de pesquisa 
acadêmica contemporânea (MOESCH, 2002,  p. 15, grifo nosso). 
  

A Figura 1, ilustra um ensaio de integração de várias disciplinas para uma 

análise mais ampla acerca do turismo. O modelo exemplifica a necessidade da 

articulação interdisciplinar e multidisciplinar que promova a interação entre as 

diversas áreas do conhecimento. 

Portanto, se torna necessário discutir cultura e turismo dentro dessa 

abordagem. No próximo item, apresenta-se uma discussão relacionada aos dois 

temas. 

 

 

                                                           
8 O Programa de Mestrado em Cultura e Turismo da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
em convênio com a Universidade Federal do Estado da Bahia (UFBA) se insere no contexto de 
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. 
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Figura 1 – Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade no turismo. 

Fonte: Cooper et al, (2001, p. 38) e Goeldner et al, (2002, p. 30). 

 

2.1 A inter-relação entre cultura e turismo 

Diversos aspectos do mundo contemporâneo podem ser identificados como 

fatores geradores do fluxo turístico. O crescimento populacional junto a um processo 

de urbanização sufocante, pressiona o cotidiano da vida urbana, surgindo a 
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necessidade nas pessoas de saírem do lugar cotidiano, na busca de “novos”  

lugares para distanciar-se da rotina do dia-a-dia. 

O avanço das novas tecnologias de comunicação e informação favorece o 

estreitamento das relações mundiais. Uma maior mobilidade e acessibilidade são 

causadas em grande parte pelo impulso dos transportes, principalmente o aéreo, 

que com mais conforto e rapidez, facilita o deslocamento das pessoas pelo espaço 

geográfico mundial. 

A atividade turística implica no deslocamento de grandes contingentes de 

pessoas, que passam a freqüentar lugares que estão “fora” do seu cotidiano. Isto 

ocasiona um contato entre diferentes culturas propiciando que turistas e residentes 

vivenciem a alteridade (BARRETTO, 2001). Seguindo essa abordagem, cultura e 

turismo são indissociáveis, interdependentes e interlocutores. 

Há uma tendência do turismo contemporâneo em valorizar os aspectos 

ligados à cultura. A autenticidade, a identidade, o patrimônio, a história e as 

particularidades dos lugares têm sido requisitados pelo turista. Conforme Trigo 

(2000, p. 112) “O interesse das pessoas pela história, a arte e a cultura em geral tem 

gerado grandes projetos integrando turismo e cultura”. 

Porém, percebe-se que o turismo não tem sido aproveitado de forma ideal 

para esse fim. Em vez de promover a compreensão da diversidade cultural, tem 

favorecido as relações econômicas, estabelecendo contatos precários e provocando 

a dependência excessiva da atividade por parte da população das destinações 

turísticas (RUSCHMANN, 1997). 
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Dissertando sobre os “usos culturais da cultura”, Ulpiano Menezes avalia que 

o turismo, se respeitar a dimensão plural da cultura, poderá ser fonte de renovação, 

caso contrário, apenas facilitará a “pasteurização” exigida pelo mercado. Sobre o 

conceito de cultura, o autor define 

A cultura engloba tanto aspectos materiais como não-materiais e se encarna 
na realidade empírica da existência cotidiana: tais sentidos, ao invés de 
meras elucubrações mentais, são parte essencial das representações com 
as quais alimentamos e orientamos nossa prática (e vice-versa) e, lançando 
mão de suportes materiais e não-materiais, procuramos produzir 
inteligibilidade e reelaboramos simbolicamente as estruturas materiais de 
organização social, legitimando-as, reforçando-as ou as contestando e 
transformando. [...] a cultura é uma condição de produção e reprodução da 
sociedade (MENEZES, 2002, p. 89). 

 

O aspecto cultural está engendrado no processo turístico. As pessoas quando 

se deslocam levam consigo uma “bagagem” cultural própria, singular e subjetiva. 

Nessa mobilidade os contatos culturais são constantes e dos mais diversos, sendo a 

essência do fenômeno turístico. “Cultura é uma dimensão do processo social, da 

vida de uma sociedade. Não é estanque ou estável. É mutável e se vale das mais 

variadas formas de expressão humana” (TRIGO, 2000, p. 50). 

Laraia destaca o caráter dinâmico da cultura e chama atenção para os dois 

tipos de mudanças culturais, “uma que é interna, resultante do próprio sistema 

cultural, e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com um 

outro” (2004, p. 96). O autor acrescenta que é muito difícil imaginar um sistema 

cultural que seja afetado apenas pelas transformações internas ao grupo, por isso, 

os trabalhos dos antropólogos dão uma atenção distinta às influências externas ao 

grupo social. 

Cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta dinâmica é 
importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar 
comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental 
para a humanidade a compreensão dos povos de culturas diferentes, é 
necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo 
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sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem para enfrentar 
serenamente este constante e admirável mundo novo do porvir9.  

 

A influência externa da atividade turística vem proporcionando interferências 

na dinâmica sociocultural e nas referências identitárias das comunidades receptoras. 

Com o aumento do fluxo é inegável que diferentes pessoas, dos mais diversos 

sistemas culturais, entrem em contato ocasionando mudanças no comportamento 

dos residentes. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo tem sido 

criticado pelos problemas socioculturais que provoca, especialmente nas 

comunidades menores e tradicionais. Entretanto, apesar do turismo gerar 

transformações irreversíveis, há que se reconhecer que todos os novos tipos de 

atividades trazem conseqüências, incluindo a exposição a influências externas tais 

como os meios de comunicação modernos, jornais, revistas, televisão, rádio e 

internet (OMT, 1993). 

Na mesma linha, Álvaro Banducci Jr. reforça que o turismo não é o único 

responsável por todas as mudanças que ocorrem numa determinada cultura, “[...] 

pois se a cultura não é estática, os elementos que provocam suas alterações provêm 

tanto de fatores internos quanto das mais diversas modalidades de influências 

externas” (BANDUCCI JR., 2001, p. 42). Se a atividade turística interfere na 

produção da cultura tradicional, o mesmo efeito tem o processo de modernização 

desencadeado pelo fenômeno da globalização. 

 

 

 

                                                           
9 Ibid., p. 101. 
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2.2 Identidade Cultural: aspectos conceituais e relação com o turismo 

 A relação entre o turismo e a identidade cultural das comunidades receptoras 

tem sido um tema bastante controverso na academia. Alguns autores defendem a 

idéia de que a atividade turística contribui para a “perda” da identidade local, outros 

revelam que o turismo contribui para o fortalecimento das referências identitárias10. 

 De que maneira acontece a relação entre turismo e identidade cultural? Pode-

se falar em perda da identidade cultural no mundo contemporâneo? 

As considerações de Octavio Ianni (2000) sobre a interação entre viagem, 

alteridade e identidade na contemporaneidade, mostram a complexidade do tema. 

Para ele, “A história dos povos está atravessada pela viagem, como realidade ou 

metáfora”. Todas as formas de sociedade, (re)trabalham a viagem, seja como modo 

de descobrir o outro, seja como modo de descobrir o eu. O autor expõe que 

Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as como 
recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, singularidades ou 
alteridades, demarca semelhanças, continuidades, ressonâncias. Tanto 
singulariza como universaliza. Projeta no espaço e no tempo um eu 
nômade, reconhecendo as diversidades e tecendo as continuidades. Nessa 
travessia, pode reafirmar-se a identidade e a intolerância simultaneamente à 
pluralidade e à tolerância. [...], ao mesmo tempo que se recriam identidades, 
proliferam diversidades. Sob vários aspectos, a viagem desvenda 
alteridades, recria identidades e descortina pluralidades (IANNI, 2000, p. 
14). 

 

 Ianni disserta sobre as contribuições dos cientistas sociais, que se situam na 

travessia da viagem, revelando olhares, comparando realidades, desenhando 

cartografias. Destaca os estudos científicos como um recurso comparativo 

excepcional. “A inquietação e a interrogação caminham juntas, sempre correndo o 

risco de encontrar o óbvio ou o insólito, o novo ou o fascinante, o outro ou o eu”11.  

                                                           
10 O termo refere-se a ícones, símbolos, lugares, modos de vida que fazem sentido para um 
determinado grupo. Essas referências formam a identidade cultural local. 
11 Ibid., p. 25. 
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 O autor ressalta que há sempre algo de coletivo nos movimentos da travessia, 

nas inquietações, descobertas e frustrações dos que se encontram, tencionam, 

conflitam, mesclam ou dissolvem.  

Mas os caminhos do mundo não estão traçados. Ainda que haja muitos 
desenhados nas cartografias, emaranhados nos atlas, todo viajante busca 
abrir caminho novo, desvendar o desconhecido, alcançar a surpresa ou o 
deslumbramento. A rigor cada viajante abre seu caminho, não só quando 
desbrava o desconhecido, mas inclusive quando redesenha o conhecido 
(IANNI, 2000, p. 29). 

  

Argumentando sobre os descentramentos e deslocamentos da “pós-

modernidade” nas identidades culturais, Stuart Hall (2001) relata que, na medida em 

que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, através 

do bombardeamento e da infiltração cultural que ocorrem nas diversas comunidades, 

é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas.  

Stuart Hall apresenta três concepções históricas de identidade: o sujeito do 

iluminismo; sujeito sociológico; e sujeito “pós-moderno”. Apresenta-se a seguir uma 

síntese das concepções de identidade12. 

 A primeira, demonstrava que o ser humano tinha uma concepção baseada 

num indivíduo centrado, unificado, dotado de capacidades de razão, de consciência 

e de ação, “cujo ‛centro’ consistiria num núcleo interior que emergia pela primeira 

vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 

essencialmente o mesmo, contínuo ou ‛idêntico’ a ele, ao longo da existência do 

indivíduo” (HALL, 2001, p. 10-11). Confirmando que era uma concepção 

individualista do sujeito e de sua identidade. 

                                                           
12 Sobre o assunto consultar Hall, (2001). 



 32 

A segunda concepção, a do sujeito sociológico, refletia a noção do mundo 

moderno. Tomou-se a consciência de que este “núcleo interior do sujeito” não era 

“autônomo e auto-suficiente”, mas sim construído na relação com outras pessoas 

que mediavam os valores, símbolos e sentidos que representavam a cultura do 

“lugar” onde ele vivenciava. De acordo com essa visão, a identidade “é formada na 

interação entre o eu e a sociedade. [...] formado e modificado num diálogo contínuo 

com os mundos culturais ‛exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem” 

(HALL, 2001, p. 11). Demonstra o relacionamento entre um mundo pessoal e um 

mundo público. A identidade então, “costura”, “sutura” o sujeito à estrutura. 

O sujeito, anteriormente visto com uma identidade unificada e estável, passa 

a se tornar uma identidade fragmentada, composta não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. A identificação se torna 

cada vez mais variável, provisória e dinâmica. 

É nesse processo que se configura a terceira concepção de identidade, o 

sujeito “pós-moderno”, com o conceito daquele que não tem uma identidade única, 

fixa ou permanente. No âmbito da “pós-modernidade”, o autor expõe que 

 

A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 
historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 
redor do “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 
estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma 
identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
‛narrativa do eu’13. 

  

                                                           
13

 Ibid., 2001, p. 13. 
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 O autor afirma que a identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia. Ao invés disso, na medida em que os sistemas culturais se 

diversificam, somos confrontados por uma diversidade estonteante, desconcertante 

e cambiante de identidades possíveis, com cada uma dessas possibilidades 

poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente.  

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. [...] Ela permanece sempre incompleta, está 
sempre em processo, sempre sendo formada. [...] Assim em vez de falar da 
identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e 
vê-la como um processo em andamento (HALL, 2001, p. 38-39). 
 

Os estudos de Margarita Barretto servem como base para o conhecimento 

sobre identidade local, turismo e seus impactos socioculturais em comunidades 

receptoras. Apresentam uma abordagem sobre a evolução do tema turismo na área 

da antropologia, evidenciando o turismo como um ramo das ciências sociais.  

No pensamento contemporâneo “[...] a identidade é vista como algo móvel, 

sempre em construção, que vai sendo moldado no contato com o outro e na releitura 

permanente do universo circundante” (BARRETTO, 2001, p. 19). O turismo é uma 

atividade que gera contatos freqüentes, contribui para a construção e desconstrução 

das referências identitárias nas comunidades receptoras. 

O contato entre turistas e residentes, entre a cultura do turista e a cultura do 
residente desencadeia um processo pleno de contradições, tensões e 
questionamentos, mas que, sincrônica ou diacronicamente, provoca o 
fortalecimento da identidade e da cultura dos indivíduos e da sociedade 
receptora e, muitas vezes, o fortalecimento do próprio turista que, na 
alteridade, se redescobre14. 

 

Ana Fani Carlos colabora com a explanação em relação à produção de “não-

lugares”. Segundo a autora, o turismo “transforma tudo que toca em artificial”, 

criando um mundo fictício, ilusório, onde o espaço se transforma em cenário para o 

                                                           
14

 Ibid., p. 19. 
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“espetáculo”. “[...] esses processos apontam para o fato de que ao vender-se o 

espaço produz a não-identidade e, com isso, o não-lugar, pois longe de se criar uma 

identidade produz-se mercadorias para serem consumidas em todos os momentos 

da vida” (CARLOS, 2002, p. 26). 

O lugar é o produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido 

por relações sociais que se realizam no plano das vivências. As relações auxiliam na 

construção de uma rede de significados e sentidos que são “tecidos pela história e 

cultura” produzindo a identidade. 

A identidade, no plano vivido, vincula-se ao conhecido-reconhecido. A 
natureza social de identidade, do sentimento de pertencer ou de formas de 
apropriação do espaço que ela suscita, liga-se aos lugares habitados, 
marcados pela presença, criados pela história fragmentária feitas de 
resíduos e detritos, pela acumulação do tempo15. 
 

Portanto, na contemporaneidade, a mobilidade e o dinamismo fazem parte do 

processo cultural. Entendendo a identidade como um processo contínuo, que está 

sempre em construção, sugere-se a abolição do termo “perda de identidade cultural”. 

As referências identitárias são construídas e desconstruídas num processo dialético, 

fazendo com que não ocorra uma perda, mas sim, uma transformação de 

identificações no rotineiro contato com o outro e com as mais diversas influências 

externas.  

Do ponto de vista dos núcleos receptores, sem dúvida, as culturas não são 
estáticas, e a identidade dos povos e das pessoas muda ao longo do tempo. 
Nada nem ninguém permanece absolutamente idêntico a si mesmo para 
sempre. Nesse sentido, há que se concordar que manter a identidade local 
é tentar impedir o processo normal pelo qual pessoas e sociedade evoluem. 
(BARRETTO, 2001, p. 48). 

 

 

 

 

                                                           
15 Ibid., p. 29. 
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2.3 Impactos socioculturais do turismo: discussão conceitual, abordagens e métodos 
de avaliação 

 

A atividade turística, discutida por uma abordagem sociocultural, observa nos 

deslocamentos das pessoas o momento do encontro cultural e das relações sociais 

existentes desse contato. O fato turístico provoca um impacto, uma transformação, 

um estranhamento, onde diferentes culturas se relacionam, turistas e residentes 

vivenciam a alteridade. O encontro poderá ser benéfico ou prejudicial para a 

população receptora, dependendo da diferença de culturas, da natureza do contato 

ou da percepção de cada indivíduo. 

La actividad turística constituye um marco en el que, generalmente, entran 
em contato personas de bagajes culturales y socioeconómicos muy 
diferentes, ya que implica el desplazamiento de turistas a una región distinta 
de lugar de residencia habitual. Los impactos socioculturales en un destino 
turístico son el resultado de dichas relaciones sociales mantenidas durante 
la estancia de los visitantes en el mismo, cuya intensidad y duración se ven 
afectados por factores espaciales y temporales restringidos (OMT, 1998, p. 
229). 

 

Os impactos se referem a uma multiplicidade de modificações provocadas 

pelo desenvolvimento da atividade turística, formam um “processo de mudança e 

não constituem eventos pontuais resultantes de uma causa específica, [...] eles são 

a conseqüência de um processo complexo de interação entre os turistas, as 

comunidades e os meios receptores” (RUSCHMANN, 1997, p. 34). 

De acordo com Reinaldo Dias, os impactos socioculturais podem ser definidos 

com o foco na sociedade da destinação do turista, sendo esta, a que mais se 

transforma. Segundo o autor, o impacto é o  

[...] resultado de um tipo particular de relações sociais que ocorrem entre 
turistas e residentes como decorrência do estabelecimento do contato e que 
provocam mudanças sociais e culturais na sociedade visitada – sistema de 
valores, comportamento individual, estrutura familiar, estilos de vida, 
manifestações artísticas, cerimônias tradicionais e organização social 
(DIAS, 2003, p. 126). 
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Para definir impactos socioculturais, toma-se como referência o conceito 

utilizado por John Fletcher, que contribui com abordagens e métodos de medição 

dos impactos socioculturais. 

O impacto sociocultural do turismo é manifestado através de uma gama 
enorme de aspectos, desde as artes e o artesanato até o comportamento 
fundamental de indivíduos e grupos coletivos. Os impactos podem ser 
positivos, como nos casos em que o turismo preserva ou mesmo ressuscita 
as habilidades artesanais da população, ou aumenta o intercâmbio cultural 
entre duas populações diferentes. Os impactos também podem ser 
negativos, como a comercialização de cerimônias ou a degeneração das 
artes e do artesanato e a comercialização de cerimônias e rituais da 
população anfitriã. [...] Há uma tradição em considerar os impactos 
socioculturais como um efeito combinado, por causa da dificuldade de 
distinguir os impactos sociológicos dos culturais, [...] que em muito se 
sobrepõem (FLETCHER, 2001, p. 201-202).  
 

                                                                                                                                                                          

Percebe-se nessa definição uma visão de aspectos antagônicos, positivos e 

negativos, dos efeitos da atividade turística. Entretanto, nota-se que a depender da 

percepção da comunidade, o que pode vir a ser positivo para uma pessoa, para a 

outra, poderá ser negativo. 

Fletcher sugere algumas variáveis que servem como indicadores de mudança 

(Quadro 1), tais como prostituição, taxas de criminalidade, uso de drogas, saúde, 

valores sociais, hostilidade morador/turista, os padrões de vida e a comercialização 

cultural.  

No entanto, o autor chama atenção para a dificuldade de se atribuir ao 

turismo todos esses impactos, pois outros fatores ou outras influências, como, por 

exemplo, os meios de comunicação, estão atuando paralelamente, havendo a 

necessidade de uma análise com mais acuidade. 
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Quadro 1 – Modelo de avaliação de impactos socioculturais 
 

Dados Primários 

 

Dados Secundários 

 

Indicadores de Mudanças 

Socioculturais 

Entrevista Observação Documentos Mídia 

Taxas de criminalidade X  X X 

Prostituição  X X X 

Uso de drogas X  X X 

Promiscuidade X X X X 

Jogo X  X X 

Relacionamentos familiares X  X X 

Valores sociais X X X X 

Expressões criativas X X  X 

Cerimônias tradicionais X X  X 

Níveis de segurança X  X  

Saúde X  X  

Organizações comunitárias X  X X 

Estilos de vida coletivos X X  X 

Independência econômica X  X X 

Dispersão populacional X  X  

Comercialização cultural X X X X 

Hostilidade anfitrião/turista X  X X 

Efeitos demonstração X X   

Dualismo econômico e social X  X X 

Estresse psicológico X  X X 

Padrões de vida X  X X 

Fonte: Fletcher (2001, p. 214). 

O processo de desenvolvimento da atividade turística envolve diversas teorias 

que procuram explicar o fenômeno em sua totalidade. Observa-se nos textos e 

artigos a respeito da temática sociocultural, a falta de corpo teórico generalista, 
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justificada pela subjetividade do tema nos diversos lugares turísticos. Busca-se a 

construção do conhecimento específico sobre os impactos socioculturais nas 

comunidades receptoras, através das análises de estudos de casos. 

 Ruschmann (1997) sintetiza as relações entre turistas e moradores em fases 

que podem medir o estágio dos impactos socioculturais: 

a) Fase de euforia: fase das primeiras aparições do turismo, quando ele desperta 

entusiasmo da população residente, que o vê como uma boa opção para o 

desenvolvimento. 

b) Fase de apatia: uma vez que a expansão já está concretizada, o turismo é visto 

como um negócio lucrativo. O contato formal é intensificado.  

c) Fase da irritação: à medida que alcançam níveis de saturação nos locais, os 

moradores necessitam de algumas compensações para aceitar a atividade turística. 

d) Fase do antagonismo: o turismo é considerado como a causa de todos os males e 

problemas do lugar. O turista passa a ser hostilizado pela população receptora. 

e) Fase final: durante todo o processo anterior, o destino perdeu todos os atrativos 

que originariamente atraíam os turistas. O impacto social é abrangente e os turistas 

alteram as viagens para outros lugares. 

 Essa análise demonstra o nível de desenvolvimento da atividade turística e 

sua aceitação pela comunidade receptora, todavia, as fases podem variar de acordo 

com o perfil de cada localidade. 
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O modelo do ciclo de vida de um destino turístico (TALC - Tourist Area Life 

Cycle) de Butler, ilustra um esquema hipotético destacando desde a descoberta e 

“exploração” inicial até a fase de estagnação, declínio ou renovação do núcleo 

receptor (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modelo ciclo de vida de um destino turístico. 

Fonte: Butler, (1980) apud Cooper, (2001, p. 149). 

 

a) Exploração: alguns recursos naturais e culturais se tornam os primeiros atrativos 

para os visitantes. As primeiras instalações e acessos vão surgindo de maneira 

incipiente na comunidade. 

b) Envolvimento: o nível de envolvimento da comunidade aumenta, iniciativas locais 

começam a oferecer serviços aos visitantes. Os primeiros visitantes oportunistas 

despertam para os investimentos na atividade turística. Nesse momento, julga-se ser 

o melhor para que a comunidade externe suas necessidades e objetive o tipo de 

turismo a ser empregado no local, criando limites, regras e normas para garantir a 

perenidade. 
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c) Desenvolvimento: aumento do número de visitantes, algumas vezes excedendo o 

número de habitantes da própria localidade. Nesse estágio, há uma tendência da 

redução da participação dos moradores e aumento dos investidores externos na 

condição de empreendedores dos produtos e serviços turísticos.  

d) Consolidação: domínio de empresas e serviços multinacionais. Ápice do fluxo 

turístico e redução da taxa de crescimento dos visitantes, decaindo na preferência 

de alguns núcleos emissores. A atividade turística se consolida como principal fonte 

de renda da comunidade. Em determinados períodos do ano predomina o turismo de 

massa, com o excesso do número de visitantes extrapola-se a capacidade de infra-

estrutura receptiva, e depara-se com a deterioração do ambiente natural.  

e) Estagnação: momento máximo de turistas recebidos na comunidade. Não há 

aumento e nem redução da demanda turística, nem surgimento de novos passeios 

ou roteiros. Tendência da oferta de preços promocionais para manter o fluxo 

turístico. A partir desse momento duas possibilidades se apresentam: entrar em 

declínio ou buscar a renovação. 

f) Declínio: cai o número de turistas que visitavam o destino devido a concorrência e 

surgimento de outros lugares turísticos. A fase deve ser vista como um instante para 

repensar as estratégias de planejamento e buscar alternativas. 

g) Renovação: atingindo o processo de estagnação ou declínio, o trade16 turístico 

pode buscar a recuperação, a renovação, criando novos passeios, roteiros, 

estratégias de divulgação e promoção do lugar. É uma fase para procurar novos 

mercados emissores, acompanhar tendências, atingindo segmentos potenciais.  

                                                           
16 O termo refere-se ao conjunto de instituições públicas ou privadas voltadas para a prática do 
turismo. 
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Outra abordagem utilizada para investigação das transformações 

socioculturais, em uma comunidade receptora de turismo, fundamenta-se sob a 

análise do turista. A tipologia dos turistas estabelece uma classificação, 

considerando  as motivações ou o comportamento dos turistas nos destinos. John 

Fletcher (2001), indica dois tipos: 

a) Turistas de pacotes: geralmente querem amenidades ocidentais, estão 

associados a altas taxas de crescimento, levando a reestruturação dos 

equipamentos receptivos. 

b) Turistas independentes: se adaptam melhor ao ambiente e a estrutura 

sociocultural local, estão relacionados a baixas taxas de crescimento. 

Uma tipologia mais detalhada relaciona o tipo ao volume e aos níveis de 

adaptação dos turistas nas comunidades receptoras (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Modelo tipologia do turismo: freqüência de tipos e sua adaptação às 

normas locais 
 

Tipos de turistas Número de turistas Adaptação às normas locais 

Explorador 
Elite 
Fora do padrão  
Incomum 
Massa incipiente 
Massa 
Fretamento ou pacote 

Muito limitado 
Raramente visto 
Incomum, mas visto 
Ocasional 
Fluxo regular 
Fluxo contínuo 
Chegadas em massa 

Aceita completamente 
Adapta-se completamente 
Adapta-se bem 
Adapta-se de certa forma 
Busca amenidades ocidentais 
Tem expectativa de amenidades ocidentais 
Exige amenidades ocidentais 

Fonte: Smith (1989) apud Fletcher (2001, p. 203). 

De acordo com Dias (2003), os relacionamentos entre turista-residente têm as 

seguintes características: 

a) Natureza transitória: uma viagem turística é relativamente curta. É única para o 

turista, mas não para o anfitrião, que vê os turistas indo e vindo. 
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b) Limite de tempo e espaço para o contato: na maioria das vezes, os turistas estão 

separados fisicamente dos residentes, em hotéis, restaurantes, atrativos, reduzindo 

o contato entre eles. 

c) Falta de espontaneidade: o contato geralmente se dá através das relações de 

trabalho, envolvendo uma certa dramatização no atendimento aos turistas. 

d) Experiências desiguais: o fato de o turista estar em um momento de lazer e o 

residente em trabalho, gera uma desigualdade no contato. Os gastos e atitudes dos 

turistas podem causar um sentimento de desconforto nos residentes. 

As considerações de Mathieson e Wall (1990) sugerem três aspectos que 

reforçam o impacto sociocultural: distâncias econômicas e culturais entre turistas e 

residentes, pois quanto maior as diferenças, maior será o impacto; capacidade de 

suporte da localidade; e ritmo do desenvolvimento turístico, pois quando o processo 

é muito rápido, leva a uma excessiva dependência econômica com graves 

problemas sociais. 

Em geral, existe uma transformação sociocultural direta do resultado do 

contato entre a população receptora e os visitantes. Kadt (1979, apud FLETCHER, 

2001, p. 207) aponta três tipos de contato:  quando os turistas compram mercadorias 

e serviços da comunidade; quando os moradores e os turistas compartilham de um 

mesmo equipamento turístico, tal como um bar, um restaurante, uma praia; e 

quando os turistas e a população local se juntam com a finalidade de realizar um 

intercâmbio cultural. 

 Segundo Kadt, os dois primeiros tipos estão ligados aos aspectos negativos 

do contato social, enquanto o terceiro é geralmente considerado positivo pelo fator 

natural existente no encontro cultural.  
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Fazendo uma primeira comparação entre a abordagem de Kadt (1979) e 

Smith (1989), percebe-se que os tipos negativos de interação são muito mais 

comuns e os tipos positivos, mais raros.  

Diversos autores que dissertam sobre o tema dos impactos socioculturais do 

turismo, insistem em delimitar e diferenciar os impactos positivos dos negativos. A 

seguir apresenta-se uma lista com diversas variáveis: 

a) Aspectos positivos: valorização do artesanato local; valoração da herança cultural; 

orgulho étnico; conservação do patrimônio histórico-cultural; intercâmbio cultural; 

infra-estrutura pública; geração de emprego. 

b) Aspectos negativos: descaracterização do artesanato e arquitetura; vulgarização 

das manifestações culturais; autenticidade encenada; mercantilização cultural; 

prostituição; saúde pública; crimes; exclusão social; crescimento populacional e 

especulação imobiliária. 

Quadro 3 – Resumo dos impactos socioculturais do turismo 

Fatores associados ao turismo Impactos positivos Impactos negativos 
O uso da cultura como atração 
turística. 

Maior apoio para culturas 
tradicionais e expressões de 
identidade étnica. Revitalização 
das artes, festivais e linguagem 
tradicional. 

Mudanças nas atividades 
tradicionais para adequar-se 
aos turistas. Invasão de 
privacidade. 

Contato direto entre moradores e 
turistas. 

Quebra de estereótipos 
negativos. Aumento das 
oportunidades sociais. 

Aumento da comercialização. 
Introdução de doenças. Efeito 
demonstração. 

Mudanças na estrutura 
econômica e social. 

Novas oportunidades 
econômicas e sociais. 
Diminuição das desigualdades 
sociais. 

Conflito e tensão na 
comunidade. Aumento da 
desigualdade social. Perdas 
de linguagem. 

Desenvolvimento de 
equipamentos turísticos. 
 

Maiores oportunidades 
recreativas. 

Impossibilidade de acesso a 
locais e atividades 
recreativas. 

Aumento do fluxo turístico e da 
população da destinação. 

Apoio a instalações médicas, 
educacionais e outras que 
melhoram a qualidade de vida. 

Superpopulação. 
Congestionamento viário. 
Aumento da criminalidade. 

Fonte: OMT, (2003, p. 161). 
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A OMT participa desse discurso, apresenta um esquema global dos impactos 

socioculturais do turismo. O modelo, exposto no Quadro 3, demonstra a visão 

dualista que prevalece nas análises. 

Entretanto, como já mencionado, observa-se uma percepção diferenciada a 

respeito dos aspectos positivos e negativos, quando confronta-se o parecer de um 

pesquisador com o declarado pela população receptora. O que para a população de 

um destino turístico pode ser positivo, como por exemplo, a mercantilização cultural, 

para o pesquisador pode ser negativo. Por isso a necessidade do conhecimento da 

percepção das comunidades receptoras de turismo.  

Jost Krippendorf ressalta que as discussões acadêmicas sobre turismo estão 

quase em sua totalidade centrada nos turistas ou nos interesses do trade turístico.  

Aliás, as enquetes sobre os mesmos são chamadas de estudos de 
mercado. Elas (as pesquisas em turismo) são encomendadas e financiadas 
pela indústria do turismo. Elas chegam todas à mesma conclusão: a grande 
maioria dos turistas não escolhe o lugar de férias em função dos 
autóctones, mas em função do país. A paisagem e o clima agradáveis são 
critérios essenciais. Que haja seres humanos vivendo em tais locais é 
questão que se revele de menor importância. Então por que se preocupar 
com a comunidade local? (KRIPPENDORF, 2003, p. 68). 

 

 O autor demonstra uma visão crítica sobre as conseqüências das viagens nas 

comunidades, salienta que a voz da população local continua praticamente 

inaudível, mesmo nas regiões fortemente desenvolvidas com tradição turística. 

Estudos recentes têm alterado o foco para as comunidades receptoras, 

examinando as transformações que a atividade turística causa nos destinos. A 

percepção dos moradores tem feito parte das pesquisas acadêmicas com maior 

intensidade nos últimos anos. Portanto, pondera-se que os estudos de casos 

possam contribuir para a ampliação do conhecimento dos impactos socioculturais do 

turismo.  



 45 

Na próxima seção, apresenta-se o distrito de Trancoso e sua inserção no 

município de Porto Seguro, contextualizando os seus aspectos geográficos, 

histórico-culturais, socioeconômicos e turísticos. A localidade serviu como campo de 

estudo para a observação e descrição dos impactos socioculturais advindos do 

desenvolvimento turístico. 
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3 O ESPAÇO GEOGRÁFICO DE TRANCOSO 

3.1 Localização e aspectos geográficos 

3.1.1 Localização e infra-estrutura de acesso 

O espaço geográfico que serviu de campo de observação para essa pesquisa 

é a comunidade de Trancoso, distrito do município de Porto Seguro – Bahia. A 

região é conhecida como Costa do Descobrimento e está localizada na faixa 

litorânea do Extremo Sul da Bahia. Porto Seguro faz limite com os municípios de 

Santa Cruz Cabrália, Eunápolis, Itabela, Itamaraju e Prado, e com o Oceano 

Atlântico (Figura 3)17. 

A extensão territorial do município é de 2.408,04 km², localizada entre os 

pontos geográficos de latitude sul 16° 26’ e de longitude oeste 39° 05’. Além de 

Trancoso, Porto Seguro tem mais quatro distritos: Sede, Arraial D`Ajuda, Caraíva e 

Vale Verde. 

 

 

 

                                                           
17 Ver mapas no Anexo A. 
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Figura 3 – Mapa de localização – Porto Seguro/Trancoso. 

Fonte: <http://www.sei.ba.gov.br/mapas/pdf/mapa_divpoladm_ba2000.pdf>, (2006). 
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Trancoso dista da sede municipal, 24 km pela estrada de terra ou 42 km pela 

estrada asfaltada (BA-001). As principais vias de acesso rodoviário a Porto Seguro e 

região são: 

• A BR-101 é o principal eixo de acesso rodoviário ao sul baiano. A rodovia passa 

nas proximidades do limite oeste do município de Porto Seguro. A implantação 

dessa rodovia foi fundamental para o desenvolvimento regional, pois interliga as 

regiões Sudeste e Nordeste do país. 

• BR-367 é o principal eixo de acesso rodoviário de Porto Seguro, inicia-se a partir 

do entroncamento rodoviário com a BR-101 em Eunápolis, passando por Porto 

Seguro até a cidade de Santa Cruz Cabrália, numa extensão de 85 km.  

• BA-001 – Porto Seguro (Dist.)18 – Trancoso. Esta rodovia teve como objetivo 

melhorar o acesso às localidades ao sul do município de Porto Seguro (Arraial 

D’Ajuda, Vale Verde, Trancoso, Itaporanga e Caraíva). 

O principal acesso aeroviário da região é o Aeroporto Internacional de Porto 

Seguro, situado a 2 km do centro da cidade. Localizado acerca de uma hora de vôo 

das principais capitais do Sudeste, conforme Tabela 1, através de vôos charters19 e 

das companhias aéreas nacionais que operam no destino, TAM, GOL e BRA. Porto 

Seguro tem como principais pólos emissores de turistas: São Paulo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 No texto, quando apresentar-se “Porto Seguro (Dist.)” refere-se ao Distrito-Sede. Quando for 
somente “Porto Seguro”, refere-se ao Município. 
19 Vôos fretados por operadoras e agências de viagens e turismo. 
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Tabela 1 – Distância rodoviária e tempo de vôo dos principais centros  
urbanos 

 
Cidade Porto Seguro Tempo de Vôo* 

São Paulo 1.558 km 1:50 min 

Brasília 1.610 km 1:30 min 

Belo Horizonte 894 km 1:10 min 

Rio de Janeiro 1.129 km 1:23 min 

Salvador 656 km 55 min 

Fonte: SECTUR, (2005). 
(*) Considerando aeronave Boeing 737-500. 

 

Porto Seguro tem recebido turistas internacionais, com a predominância de 

portugueses entre os argentinos, uruguaios, franceses, italianos, holandeses e 

espanhóis. O aeroporto recebe, atualmente, três vôos semanais de Portugal, por 

intermédio das companhias BRA, Air Luxor e Varig. É considerado o segundo da 

Bahia e o terceiro do Nordeste em número de passageiros (SECTUR, 2005). A 

Tabela 2, mostra a totalização do movimento de passageiros a partir do ano 2000: 

 
Tabela 2 – Desembarque de passageiros no Aeroporto de Porto Seguro 

 
 

Ano 
Passageiros 

Desembarcados 
(Doméstico) 

Passageiros 
Desembarcados 
(Internacional) 

2000 224.581 30.255 
2001 259.007 53.005 
2002 221.595 6.127 
2003 227.405 12.528 
2004 287.752 32.133 

2005 (até maio) 129.177 11.810 

Fonte: Sinart Aeroportos apud SECTUR, (2005). 

  

No primeiro semestre de 2006, foi inaugurado um aeroporto privado. O 

investimento foi realizado pelo Grupo Terravista, complexo hoteleiro e residencial 
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junto ao Resort Club Med Trancoso20. O objetivo é desafogar o movimento de vôos 

particulares do aeroporto de Porto Seguro, criando uma alternativa para os 

hóspedes do resort e para os proprietários de residência dos condomínios. 

3.1.2 Aspectos geográficos 

O sítio urbano de Trancoso está situado em um planalto, próximo ao mar. As 

formações geomorfológicas são as mesmas do restante do município de Porto 

Seguro, com extensas áreas de platô entrecortadas com pequenos vales, com 

altitude média de 60 metros.  

O tipo de solo é o latosolo argiloso vermelho e amarelo. Uma característica 

marcante do relevo é a presença de tabuleiros costeiros ao longo do litoral, 

formando extensas áreas de falésias, intercaladas pelas planícies de inundação, 

além de apresentar diversos pontos de recifes de corais. 

 

 
Figura 4 – Tabuleiros costeiros – Falésias, Praia da Pitinga – Arraial D` 

Ajuda/Trancoso. 
 

Fonte: SILVA,L.T., (2006). 

                                                           
20 Sobre o assunto ver reportagem no Anexo B. 
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O clima da região é predominantemente tropical, superúmido, sem seca. 

Sendo quente no verão e úmido no inverno. A temperatura média é de 24,4° C, com 

máxima de 30,6° C e mínima de 20,9°C. O índice de precipitação pluviométrica varia 

entre 900 a 1800 mm. O período chuvoso concentra-se, principalmente, nos meses 

de março a agosto. 

A hidrografia é composta pelo Rio Buranhém, Rio Caraíva e Rio do Frade, 

que são parcialmente navegáveis. Existem pequenos cursos d’água: Rio da Barra, 

Rio Taípe, Rio Trancoso. 

 

 
Figura 5 – Rio Buranhém – Travessia Porto Seguro/Arraial D`Ajuda. 

Fonte: SILVA,L.T., (2004). 

 

A vegetação foi bastante devastada no processo de colonização e nos ciclos 

econômicos da região. Hoje, possui áreas remanescentes de Mata Atlântica, além 

de manguezais e restingas. O Município tem as seguintes Unidades de 

Conservação: Parque Nacional de Monte Pascoal, Parque Nacional do Pau Brasil, 

Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, Área de Proteção Ambiental – APA 
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Caraíva – Trancoso, Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN Estação Vera 

Cruz21 e RPPN da Manona. 

Porto Seguro foi erigido a Monumento Nacional conforme o Decreto nº 72.107 

de 18 de abril de 1973 (IPHAN, 2000), não somente em função de sua força 

histórica, de seus monumentos, casarios e praças, mas também devido ao seu 

ecossistema. 

Quadro 4 – Resumo dos aspectos geográficos 

 

Área Municipal 2.408,4 km² 

Latitude Sul 16°26’ 

Longitude Oeste 39°05’ 

Clima Tropical Superúmido e Sem Seca 

Temperaturas: 
Mínima 
Média 

Máxima 

 
20,9° C 
24,4° C 
30,6° C 

Precipitação Pluviométrica 900 a 1.800 mm 

Altitude Média 60 m 

Tipo de Solo Latosolo Argiloso Vermelho e Amarelo 

Fonte: SECTUR, (2005). 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 A RPPN Vera Cruz está situada entre os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. 
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3.2 Trancoso: um breve histórico 

Trancoso foi fundada em 1586, por iniciativa do donatário local e de ordens 

religiosas. Antes dos colonizadores, a localidade era chamada pelos índios de 

Itapitanga (filhos das pedras). Depois foi chamada de São João Batista dos Índios, 

antigo aldeamento jesuítico com um modelo de estratégia inicial de catequese e 

colonização em forma de um “Quadrado”, um extenso gramado ladeado de 

pequenas casas coloniais. Depois passou a se chamar São João Batista, nome 

também da Igreja, construída no início do século XVIII, sobre as ruínas do antigo 

convento jesuítico (IPAC, 1988). 

 

 
Figura 6 – Quadrado Histórico – Trancoso. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

 

Antes da chegada dos portugueses, grupos indígenas habitavam a costa do 

Brasil. Em Porto Seguro e região, viviam os tupiniquins, uma das tribos do grupo 

tupi-guarani, que no início do século XVI, ocupava quase todo o litoral brasileiro.  

A criação dos aldeamentos na região ocorreu por iniciativa dos colonizadores, 

esses se localizavam ao longo da costa, em pontos afastados, porém ligados pelo 

mar e alguns rios. No século XVI, havia nove aldeias sob jurisdição dos jesuítas, que 
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foram parcialmente dizimadas pelos ataques dos aimorés. Em 1643, estavam 

reduzidas a quatro, entre as quais a de São João Batista. Em 1693, os jesuítas 

estavam estabelecidos na vila de Porto Seguro e nas aldeias do interior (IPAC, 

1988). 

O litoral sul continuava com sua ocupação restrita a uma pequena faixa, 
indicando que a conquista e a ocupação dessa região ainda se mantinham 
restritas  aos antigos perímetros de poucas léguas além da costa. As 
poucas vilas existentes  foram criadas, na sua maioria, através  de medidas 
judiciais tomadas para satisfazer à  necessidade de  instalar juízes e 
serenar ânimos entre seus poucos moradores, ou  medidas administrativas, 
no período pombalino. Vários aldeamentos jesuíticos  foram  erigidos em 
vilas a partir de  1755. Destacavam-se, nessa região, as de Soure, 
Abrantes, Maraú, Barcelos, Belmonte, Olivença, Trancoso, Prado, Alcobaça, 
Mucuri e Viçosa. Outras vilas resultaram do projeto de 1777 de estabelecer 
uma linha regular de correio entre Salvador e o Espírito Santo (PARAISO, 
1998, p. 132). 

 

Com a expulsão dos jesuítas, “os lusitanos semearam vilas ao longo da costa 

e as nomearam com nomes de vilas portuguesas. Daí o nome de Trancoso” 

(CARNEIRO, 2004, p. 36). A aldeia de Trancoso foi elevada à vila pela Carta Régia 

de 19/01/1759. Embora sua população fosse indígena, havia um escrivão-diretor 

branco e seu governo era o mesmo de Vila Verde, atual distrito Vale Verde (IPAC, 

1988).  

Nessa época, Trancoso e suas adjacências - Cremimuã, Itapiquera e 
Itaquena - só eram habitados por índios, provavelmente remanescentes dos 
Tupinikin aldeados pelos jesuítas. Também eram Tupinikin os índios que 
viviam em Vila Verde no rio Buranhém, nome atribuído, em 1762, ao antigo 
aldeamento de Patatiba. As duas vilas eram ordenadas de acordo com os 
padrões europeus, com  matriz, pelourinho, Casa da Câmara e residência 
para o Escrivão e para o Diretor (PARAISO, 1998, p. 144).  

 

Durante os dois primeiros séculos do descobrimento, as principais atividades 

eram a cultura da mandioca e pesca. Quando os jesuítas deixaram Porto Seguro, 

por volta de 1760, existiam na aldeia aproximadamente 500 índios. Foram, então, 

designados juízes para as antigas aldeias. Em Trancoso, cada casal de índios foi 
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obrigado pelo juiz a plantar 3000 covas de mandioca e 200 pés de algodão. Houve a 

construção da Casa da Câmara, cadeia, e a orientação de uniformização das casas. 

Carta do ouvidor de Porto Seguro para o Ministro dos Negócios do Ultramar, datada 

de 16/06/1764, afirma, “Não me tenho descuidado da melhor forma da criação das 

duas vilas novas de Trancoso e Vila Verde cujos índios vão fabricando as suas 

casas com a formalidade que lhes dei [...]” (IPAC, 1988, p. 397). 

 

 

Figura 7 – Modelo de construções coloniais – Quadrado/Trancoso. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

 
Vilhena (1965, apud IPAC, 1988) faz referência ao comércio da vila no final do 

século XVIII, dizendo constituir-se de farinha e tabuados.  

O príncipe austríaco Maximiliano, ao passar pela região em 1813, descreveu 

a vila em detalhes.  

Trancoso é uma vila índia, edificada numa praça longa. No meio fica a casa 
da Câmara, e na extremidade, do lado do mar, a igreja, que foi outrora um 
convento de jesuítas. Depois da dissolução da ordem, o convento foi 
demolido e a biblioteca dispersada ou destruída. Em 1813, a vila possuía 
cerca de 50 casas e 500 habitantes, todos índios, muitos dos quais de tez 
bronzeada muito escura, pois bem poucas famílias de portugueses aí 
residem, entre estes o padre, o escrivão e um mercador. As casas, então, 
estavam na maior parte vazias, porque os moradores vivem nas roças e se 
limitam a vir à igreja nos domingos e dias santos. [...] As plantações dos 
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índios estão bem tratadas. [...] A pesca é também uma das atividades 
essenciais desses índios, no bom tempo saem a pescar mar afora, nas 
canoas. [...] Cria-se um bom gado nas colinas de Trancoso [...]. 
A situação de Trancoso é deveras aprazível: da extremidade da íngreme 
eminência, perto da igreja, dominávamos amplo panorama do plácido 
espelho azul-escuro e rebrilhante do oceano; o encontro agora muito nítido, 
da água verde do mar com a pardacenta do rio dava especial encanto ao 
quadro. Os soberbos penachos dos altos coqueiros ondeavam sobre as 
cabanas acachapadas dos índios e, em redor, o campo inteiro verdejava 
(MAXIMILIANO, 1989, p. 223-224). 

 
Em 1888, a população da vila atingia 1461 habitantes. Além da pequena 

lavoura de cereais e de cana, havia a extração de madeira e de piaçava (IPAC, 

1988). 

No século XX, Trancoso perdeu o status de Vila22 e teve seu território 

anexado ao de Porto Seguro, através da Lei Estadual nº 1961, de 08/06/1927. 

Inacessível por terra, a região de Porto Seguro parecia imune ao crescimento. 

A estrada Br-101, Rio - Bahia litorânea, levou a região a um processo de ocupação. 

A comunidade de Trancoso, na década de 70, passou a receber visitantes, em sua 

maioria hippies, que procuravam no litoral brasileiro, comunidades isoladas e com 

um modo de vida simples. Com o decorrer dos anos, a divulgação foi aumentando 

por intermédio das descrições daqueles que estiveram em Trancoso, atraindo novos 

visitantes.  

Referências do IPAC (1988), indicam que em 1986, além da pesca e da 

lavoura, Trancoso apresentou os primeiros serviços aos turistas. Hoje, a atividade 

turística é uma realidade, a comunidade recebe um grande número de turistas em 

seus hotéis, pousadas, campings e casas de aluguel. 

 

                                                           
22 O título de Vila no período do Império corresponde, nos dias atuais, ao de município. Ou seja, 
Trancoso deixou de ser “Município Real” para se tornar distrito de Porto Seguro. 
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3.3 Atrativos e recursos turísticos de Trancoso 

3.3.1 Histórico-culturais 

Quadrado Histórico (Praça São João Batista)  

É o principal ponto turístico de Trancoso. O local conserva traços típicos da 

colonização. É uma longa praça gramada com as casas coloridas ao redor, possui 

um formato retangular23 que remonta aos tempos de aldeamento dos jesuítas. Em 

um dos lados, está a Igreja São João Batista e ao fundo, o mirante que oferece uma 

vista privilegiada do entorno. À noite, o lugar apresenta ambiente especial com 

iluminação à luz de velas. 

 

Figura 8 – Vista aérea do Quadrado Histórico. 

Fonte: <http://www.trancosobahia.com.br/fotos>, (2005). 

 

 

                                                           
23 Apesar de possuir um formato retangular, o lugar é conhecido e chamado por todos na 
comunidade, de “Quadrado”. 
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Igreja São João Batista  

Está situada na extremidade leste do Quadrado Histórico. A Igreja foi 

construída no início do século XVIII, é de interesse arquitetônico e conserva a 

simplicidade das construções coloniais. 

 

Figura 9 – Igreja São João Batista. 

Fonte: SILVA,L.T., 2004. 

 

Manifestações Culturais 

As principais manifestações culturais de Trancoso (Quadro 5) revivem as 

tradições construídas através de um processo de hibridismo cultural24. As festas de 

São Sebastião e de São Brás, as mais populares, acontecem no mesmo formato, 

envolvem as seguintes etapas: eleição do(s) festeiro(s); o corte de uma árvore que 

irá se transformar no Mastro; o Samba Nativo com muita música, dança e canto de 

louvor aos santos; o almoço coletivo; a missa; a procissão com a imagem dos 

santos; a dança do pau; e a Puxada do Mastro em frente à Igreja. 

                                                           
24 Entende-se como hibridismo cultural o processo de cruzamento entre culturas diferentes. Ver 
Canclini, (2000). Algumas dessas manifestações são de origem da cultura indígena, e com o 
processo de colonização, foram adaptadas aos interesses de catequização dos jesuítas. Sobre o 
assunto consultar Couto (2001). 
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Figura 10 – Festa de São Brás – Puxada de Mastro/Trancoso. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

 

A festa de São João, que é o padroeiro do distrito, é um evento de destaque 

no período de baixa temporada. Uma estrutura é montada com palco para shows de 

forró e barracas com comidas típicas. Na festa junina, ocorre a apresentação de 

quadrilhas, constituídas por alunos das escolas públicas de Trancoso. 

Quadro 5 – Principais manifestações culturais de Trancoso 

Manifestação  Data / Período 

Festa de São Sebastião 20 de Janeiro 

Festa de Iemanjá 02 de Fevereiro 

Festa de São Brás 03 de Fevereiro 

Carnaval Fevereiro/Março 

Semana do Descobrimento 22 de abril 

Festa de São João 24 de Junho 

Fonte: SILVA,L.T., (2006). 
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Artesanato 

Trancoso é conhecido por sua diversidade cultural. Desde o contato com os 

hippies, atraiu gente de várias partes do mundo. Muitas pessoas, após visitarem pela 

primeira vez, retornavam, mas para morar. Artistas, artesãos, arquitetos, designers 

encontraram inspiração para criar, em parceria com artistas e artesãos locais, um 

estilo singular. Os trabalhos em tela, cerâmica e madeira são expostos nas galerias 

e ateliês da localidade. 

A feira de artesanato25 tem um espírito cosmopolita, com peças que se 

prezam pela simplicidade e criatividade, confeccionadas nos diversos materiais 

como: coco, cerâmica, pedras, couro, prata e sementes. Nos estandes podem ser 

encontrados objetos de decoração, bijuteria e vestuário. 

 

Figura 11 – Feira de Artesanato. 

Fonte: <http://www.trancosobahia.com.br/feira>, (2006). 

 

Gastronomia 

Os restaurantes e bares reproduziram o caráter variado e multicultural do 

artesanato. Os pratos representam a comida regional, nacional e internacional. 

                                                           
25 A feira de artesanato funciona todos os dias das 17:00 às 23:00 horas, próximo a entrada do 
Quadrado. 
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Trancoso participa do Festival Gastronômico da Costa do Descobrimento no período 

de julho a agosto.  

Eventos e shows 

No verão, ocorre uma série de eventos. A cantora Elba Ramalho26 é uma 

artista que se apresenta constantemente na comunidade. Os seus shows e eventos 

trazem nomes de relevo da música popular brasileira. Na maioria das produções, 

parte da renda é revertida para obras e associações de Trancoso. 

Os eventos que se tornaram rotineiros na comunidade, são: Encontro 

Internacional de Capoeira, Convenção Internacional de Tatuagem; Projeto Trancoso: 

um legado ao futuro; Mostra de Curtas-Metragens; Festival Gastronômico da Costa 

do Descobrimento; Retiro em Trancoso; e Campeonato Terravista de Golf27. 

 

3.3.2 Naturais 

Mirante 

Localizado atrás da Igreja no Quadrado, proporciona uma vista do mar, do rio 

Trancoso, do manguezal, dos coqueiros, do píer e das casas. Na fase de lua cheia, 

moradores e turistas se reúnem para ver o reflexo no mar do nascer da lua. 

                                                           
26 A cantora possui casa em Trancoso, construída há 20 anos. Ela tem atuado em atividades sociais 
na comunidade. Ver reportagem no Anexo B.  
27 Ver folders de divulgação de eventos no Anexo C. 
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Figura 12 – Mirante. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 
 

Praia do Rio da Barra 

Localizada ao norte de Trancoso, na direção de Porto Seguro (Dist.). Neste 

ponto do litoral iniciam-se as falésias vermelhas e brancas. No local há uma cabana 

de praia e uma pousada. 

Praia dos Nativos 

Localizada em frente ao mirante do Quadrado Histórico e ao lado do rio 

Trancoso. Possui várias cabanas de praia e pousadas. É a praia com maior visitação 

turística. 

 

Figura 13 – Praia dos Nativos. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 
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Praia dos Coqueiros  

Localizada ao sul do rio Trancoso. Praia de águas calmas cercada de recifes. 

Tem um número adequado de barracas para a visitação turística. 

 

 

Figura 14 – Praia dos Coqueiros. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

Praia do Rio Verde 

Localizada entre a praia dos Coqueiros e a de Itapororoca. Nas proximidades, 

encontra-se a lagoa do Rio Verde. Em períodos chuvosos o trânsito de veículos fica 

impraticável. É a última praia com barracas de praia. 

 

Figura 15 – Praia do Rio Verde. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 
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Praia de Itapororoca  

 Localizada no extremo sul de Trancoso. Na maré baixa, há formação de 

piscinas naturais. Era conhecida como a “praia do nudismo”28, placas informativas e 

vigilantes alertam sobre a proibição do nudismo. Não possui barracas de praia. 

 

 

Figura 16 – Praia de Itapororoca. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

 

Praia de Patimirim  

A praia de Patimirim é freqüentada por surfistas, dependendo do período, tem 

boas ondas para a prática do surf. 

 

Figura 17 – Praia de Patimirim. 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

                                                           
28

 No Anexo B ver reportagem sobre a proibição do nudismo nas praias de Trancoso. 
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Praia de Itaquena 

É a última praia do distrito, tem pouca visitação turística. 

 

 

 
Figura 18 – Praia de Itaquena 

Fonte: SILVA,L.T., (2005). 

 

Área de Proteção Ambiental - APA  

A APA Caraíva-Trancoso29, ocupa uma faixa de 6 a 8 km na linha costeira dos 

dois distritos. Sua extensão é de 31.900 hectares, foi criada em 1993. A área possui 

plano de manejo e zoneamento de usos. A região compreende a foz do Rio 

Trancoso e o Rio Caraíva, com a presença de falésias de composição argilosa e 

arenítica, remanescentes da Mata Atlântica e fauna silvestre diversificada. Tem 

grande potencial para o desenvolvimento do ecoturismo. 

 

 

 

                                                           
29 No Anexo B ver folder sobre a APA Caraíva-Trancoso. 
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3.4 Aspectos socioeconômicos 

3.4.1 Demografia 

A evolução da demografia em Porto Seguro, até meados do século XX, 

seguiu o padrão estabelecido pelos ciclos econômicos. Assim, durante o período da 

colonização do Brasil, passou pela fase econômica da exploração do pau–brasil e da 

cana de açúcar, não apresentando um crescimento populacional efetivo. O 

crescimento só veio ocorrer com o princípio do ciclo do cacau, entre os séculos XIX 

e XX, quando o município de Belmonte, devido à sua posição estratégica, na foz do 

rio Jequitinhonha, transformou-se num excelente porto de escoamento do produto 

(PDITS, 2002). 

Com a crise do cacau, na década de 30, a região entrou numa fase de 

“esquecimento”, situação que perdurou até os anos 50, com a construção da BR-

101. A partir do asfaltamento da rodovia na década de 70, o crescimento 

demográfico iniciou-se, sobretudo, devido ao florescimento comercial de distritos30 

que eram cortados pela rodovia, e ao desenvolvimento da atividade turística.  

Tabela 3 – Evolução demográfica de Porto Seguro 

 
População Total Urbana Rural 

Censo de 1970 33.108 3.588 29.520 

Censo de 1980 46.300 5.725 40.575 

Censo de 1991* 34.661 23.315 11.346 

Contagem populacional 1996 64.957 52.241 12.716 

Censo de 2000 95.721 79.619 16.102 

Estimativa populacional 2006 140.692   

Fonte: IBGE, (2006). 
(*) Eunápolis se emancipou em 1988 e Itabela em 1991. 

 

                                                           
30

 No final da década de 80, os distritos se transformaram nos municípios de Eunápolis e Itabela. 
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O município de Porto Seguro apresentou um crescimento anual durante a 

década de 90 de 12,1% (Tabela 4). Um percentual muito alto comparado com as 

médias do Brasil e do Estado da Bahia. 

Tabela 4 – Evolução da população na década de 90 
 

 1991 2000 Crescimento Médio Anual 
(1991/2000) 

Porto Seguro 34.661 95.721 12,1% 

Total Bahia 11.867.991 13.070.250 1,1% 

Total Brasil 146.825.475 169.799.170 1,6% 

Fonte: IBGE, (2006). 

 

Pesquisadores têm justificado esse crescimento, essencialmente, pelo 

processo de desenvolvimento turístico na região, junto às expectativas criadas na 

geração de novas oportunidades de trabalho (MACHADO, 2006; RAMOS, 2002; 

PDITS, 2002). 

Enquanto o turismo criava oportunidades de investimentos e oferta de 

emprego, a agricultura, atividade predominante até então, passava por 

enfraquecimento, principalmente no que diz respeito à economia cacaueira, 

provocando o deslocamento de trabalhadores rurais para atividades vinculadas ao 

turismo.  

Os pesquisadores citados acima destacam as mudanças verificadas em Porto 

Seguro em decorrência da expansão urbana desenfreada, com a proliferação de 

bairros e favelas31. “Este processo resultou da atração exercida pelo núcleo turístico 

em expansão, frente a uma população pauperizada, residente em regiões próximas, 

                                                           
31 Exemplos: os bairros de Frei Calixto, Baianão, Cambolo, Paraguai, favelas do Manguezal, Baixada 
de Trancoso e Trancosinho. 
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dentre as quais destacaram-se o norte de Minas Gerais e a Zona Cacaueira” 

(PDITS, 2002, p. 48).  

No caso específico da Região Cacaueira, à medida que sua principal atividade 

econômica – o cacau –, ia aprofundando-se em sua mais grave crise, esta passou a 

liberar, progressivamente, um intenso contingente populacional que, atraído pela 

economia do turismo, veio engrossar o número de habitantes das periferias de Porto 

Seguro e conseqüentemente de seus distritos (RAMOS, 2002). 

Conforme os dados do Censo Demográfico de 2000 do IBGE, a população 

residente no distrito de Trancoso é de 5.769 habitantes (IBGE, 2006). No entanto, é 

notório a expansão urbana e crescimento populacional que o distrito vem 

atravessando nos últimos anos. Há quem diga que, hoje, Trancoso tenha 

aproximadamente 16.000 habitantes32. 

A tendência é que a população da região continue crescendo, contudo, com a 

probabilidade de redução nas taxas de crescimento anuais. Os diversos 

investimentos públicos e privados que estão sendo injetados na região, ao 

promoverem a elasticidade de emprego e renda, certamente, continuarão atraindo 

novos fluxos de imigrantes, mas, tais oportunidades, por exigirem maior qualificação 

profissional, serão menos atrativas para determinado contingente populacional. Os 

conflitos urbanos, existentes, também deverão contribuir para diminuir o interesse de 

novos residentes (PDITS, 2002). 

 

 

                                                           
32 Não se trata de um dado fidedigno, apenas da impressão manifestada nos depoimentos dos 
moradores. 
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3.4.2 Economia 

Até a metade do século XX, Porto Seguro e região apresentavam um sistema 

econômico baseado na produção rural tradicional ligada ao período colonial. O ciclo 

do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, a cultura cacaueira e a constante 

extração madeireira, marcaram a economia da região. 

A partir da abertura da BR-101, houve uma nova configuração do espaço 

regional do Extremo Sul Baiano. Essa obra de infra-estrutura possibilitou a inclusão 

do Nordeste à lógica da expansão de fronteiras agrícolas e comerciais com os 

estados do sudeste. 

De acordo com Gustavo Machado (2006), o processo de ocupação da região 

nessa época, primeiramente teve um momento “auto-destruidor”, com o 

desmatamento da Mata Atlântica pelo capital-madeireiro, tendo como característica 

o fluxo de imigração e ocupação regional, principalmente do norte do Espírito Santo 

e Minas Gerais. “[...] a mata original torna-se mercadoria no sentido da acumulação 

capitalista, embora se apresente como um recurso esgotável com um tempo finito de 

valorização espacial, que culmina com a sua quase total devastação” (MACHADO, 

2006, p. 2). 

Com o esgotamento dos recursos naturais para a exploração florestal, ocorre 

um movimento de organização empresarial baseada nas culturas de mamão e café, 

expansão proveniente do Espírito Santo. Esse processo culmina na implantação, 

nos anos 90, do complexo industrial de papel e celulose, de capital nacional 

associado ao estrangeiro. Incentiva-se reflorestamento monocultor do eucalipto, 

“visando ao beneficiamento de celulose para papel e da madeira para o setor 
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moveleiro”33. Entretanto, a silvicultura tem baixa capacidade de absorção de mão-

de-obra, fazendo com que os trabalhadores rurais se deslocassem para os centros 

turísticos da região34. 

O turismo consolida-se como principal atividade econômica de Porto Seguro e 

região. Os incentivos governamentais para o desenvolvimento de infra-estrutura e 

equipamentos turísticos, possibilitaram que a região atraísse capital nacional e 

estrangeiro para implantação de resorts, hotéis, pousadas, restaurantes, bares. 

O aparecimento desses equipamentos estabeleceu uma série de serviços e 

atividades de comércio em geral, criando novos postos de trabalho.  

[...] a opção de empregabilidade que resta à massa de desempregados são 
as atividades comerciais e de serviços, o deslocamento para os centros 
turísticos, principalmente Porto Seguro, na condição de mão-de-obra 
autônoma, (pedreiro, pintor, ajudante de pedreiro, marceneiro) ou 
temporária (volante, bóia-fria urbano e o ambulante) 35. 
 

Atualmente, embora o turismo se sobressaia como principal atividade 

econômica de Porto Seguro, e conseqüentemente de Trancoso, a agricultura tem a 

presença com o cultivo do mamão, coco, cana-de-açúcar, abacaxi e mandioca; e a 

pecuária com criação de bovinos para corte. A pesca, apesar do potencial do litoral, 

não apresenta relevância econômica. A atividade industrial é pouco representativa 

como atividade econômica na região. 

3.5 Aspectos do desenvolvimento turístico 

As políticas e programas voltados para o desenvolvimento turístico da região 

começaram a partir da criação da Empresa de Turismo da Bahia S/A 

                                                           
33 Ibid., p. 3. 
34 Sobre o tema da ocupação e desenvolvimento regional no Extremo Sul Baiano ver Machado 
(2006). 
35

 Ibid., p. 4. 
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(BAHIATURSA), em agosto de 1968. Primeiramente, seu principal objetivo era 

estimular a construção de hotéis e pousadas em locais de interesse turístico.  

 Na década de 70, a divulgação efetuada pela BAHIATURSA aumentava o 

fluxo turístico, mas a oferta hoteleira do estado não atendia às necessidades da 

estrutura de turismo receptivo. O Governo do Estado passou não só a construir 

novas unidades, como também a estimular e captar investimentos da iniciativa 

privada, através de incentivos fiscais e da abertura de linhas de crédito da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), do Banco do 

Nordeste e da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR)36. O crescimento do 

complexo hoteleiro baiano nesse período foi acentuado, sobretudo na cidade de 

Porto Seguro (BAHIATURSA, 1998). 

 No início da década de 80, começaram os esforços para a interiorização do 

turismo. A BAHIATURSA levantou um diagnóstico do potencial turístico das regiões 

do estado e estabeleceu as prioridades de investimentos. Essas áreas integraram o 

Programa Caminhos da Bahia: 

� Litoral Sul: Porto Seguro, Ilhéus e Valença; 

� Recôncavo: Cachoeira e Itaparica; 

� São Francisco: Juazeiro e Paulo Afonso; 

� Chapada Diamantina: Jacobina e Lençóis; 

� Litoral Norte de Salvador. 

                                                           
36 A EMBRATUR, originalmente, Empresa Brasileira de Turismo, foi criada em 1966 e mudou para 
autarquia em 1991, quando adotou a terminação Instituto Brasileiro de Turismo. O seu objetivo era 
propor e executar o Plano Nacional de Turismo (PNT). Hoje, com a criação do Ministério de Turismo, 
a EMBRATUR tem a função de promoção e divulgação dos destinos turísticos brasileiros, enquanto 
que o Ministério propõe e executa o PNT. Sobre o assunto consultar Gonçalves, (2002). 
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 As regiões receberam investimentos em hotelaria e programas de lazer, além 

de ações promocionais que foram estrategicamente orientadas para a divulgação de 

cada uma delas.  

 O governo federal lançou em 1991, o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo do Nordeste (PRODETUR/NE). Esse programa mobilizou financiamento do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco do Nordeste e dos 

governos dos Estados. Os recursos foram investidos essencialmente em infra-

estrutura, tais como: “saneamento básico, energia, sistemas viários e aeroviários, na 

revitalização do patrimônio histórico, em equipamentos turísticos e ainda na 

promoção e divulgação dos destinos turísticos” (GONÇALVES, 2002, p. 105). 

  A primeira fase do PRODETUR/BA, iniciou-se paralelamente com as ações do 

governo federal. Os investimentos tiveram os objetivos de instalar centros turísticos 

para competir com destinos internacionais, e de ampliar a infra-estrutura. Isto trouxe 

uma nova configuração de regionalização turística da Bahia (Figura 19), através da 

criação das zonas turísticas temáticas: Baía de Todos os Santos; Costa do Dendê; 

Costa do Cacau; Costa do Descobrimento; Costa das Baleias; Costa dos Coqueiros; 

Chapada Diamantina. As zonas turísticas estão sendo ampliadas na nova estratégia 

da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia (SCT/BA).  
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Figura 19 – Estratégia de zoneamento turístico para o Estado da Bahia, 2003- 
2020. 

Fonte: <http://www.sct.ba.gov.br/prodetur.asp>, (2006). 

A Costa do Descobrimento é composta por três municípios: Porto Seguro, 

Belmonte e Santa Cruz Cabrália. Essas localidades apresentam recursos e atrativos 

com forte apelo histórico-cultural. A primeira fase do PRODETUR/BA para a Costa 

do Descobrimento, concentrou os principais investimentos em Porto Seguro. O 

distrito de Trancoso recebeu obras significativas de infra-estrutura urbana. 
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Quadro 6 – Ações desenvolvidas pelo PRODETUR/BA I – Costa do 
Descobrimento/Trancoso 

 

PRODETUR/BAHIA I - AÇÕES CONCLUÍDAS  

VALOR DA 
OBRA PROJETOS 

(US$ mil) 

DATA DE 
CONCLUSÃO 

COSTA DO DESCOBRIMENTO 83.966  

Sistema de Abast. de Água Belmonte (contrapartida) 982 06/96 

Sist.de Abast. de Água Arraial d’Ajuda (contrapartida) 633 08/96 

Sistema de Abast. de Água Trancoso (contrapartida) 328 08/96 

Aeroporto de Porto Seguro  5.480 12/96 

Atracadouro Cabrália/Tombador 256 12/96 

Rodovia Cabrália/Belmonte (contrapartida) 8.499 05/97 

Sist. de Abast.de Água de P. Seguro - Orla e Frei Calixto (B e C) 5.361 11/00 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Belmonte 2.994 08/01 

Implantação da APA de Santo Antonio 118 09/02 

Urbanização de Trancoso 345 02/03 

Receptivo Turístico - Centro Histórico de Porto Seguro  27 10/02 

Atracadouro Porto Seguro/Apaga Fogo (contrapartida) 384 12/97 

Sist. de Abast. de Água e Esgot. Sanitário de P. Seguro – Setor A 11.885 08/98 

Sistema de Abast. de Água de Santa Cruz Cabrália 744 07/99 

Sistema de Abast. de Água de Coroa Vermelha 276 12/99 

Drenagem P. Seguro/Acesso Apaga Fogo/Arraial D’Ajuda 5.719 12/99 

Rodovia Porto Seguro/Trancoso – BA-001 21.553 01/00 

Plantio de gramas e hidrossemeadura - Rod. P. Seguro / 
Trancoso  

29 09/01 

Recup.de Matas Ciliares de P. Seguro (contrapartida) 315 02/00 

Recup. do Patrimônio Histórico de P. Seguro/Trancoso 2.026 04/00 

Sistema de Esgotamento Sanitário Coroa Vermelha 1.057 05/00 

Sistema de Esgotamento Sanitário Santa Cruz Cabrália 2.870 01/01 

Sist. de Esgot. Sanitário de P. Seguro - Orla e Frei Calixto (B e C) 7.932 10/00 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Arraial D’ Ajuda 2.767 12/00 

Desenvolv. Institucional C.R.A - Centro de Rec. Ambientais 211 12/02 

Desenvolvimento Institucional da Embasa 187 07/02 

Sistema de Esgotamento Sanitário Trancoso 988 06/03 

Fonte: <http://www.sct.ba.gov.br/prodetur.asp>, (2006, grifo nosso). 

Os investimentos melhoraram a qualidade da infra-estrutura urbana da região, 

contribuindo para a otimização da oferta turística. O crescimento dos meios de 

hospedagens, restaurantes, barracas de praia, e outros serviços, vem suprindo as 

necessidades da demanda turística. 
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A segunda fase do PRODETUR transcorre desde 2002. Valoriza os aspectos 

ligados à qualificação da mão-de-obra envolvida na prestação de serviços turísticos. 

Foram lançados o Programa Bahia Qualitur e o Programa Boas Vindas37, com a 

função de minimizar os problemas relacionados à certificação, capacitação e 

treinamento do trade turístico. 

Outras intervenções de infra-estrutura estão previstas para o PRODETUR II: 

duplicação da BR-367 no trecho Porto Seguro – Santa Cruz Cabrália; plano 

funcional da BR-367 no trecho Eunápolis – Porto Seguro; ligação Eunápolis (antiga 

rodovia) – BA-001, conformando um anel viário; ligação Arraial D'Ajuda – Eunápolis 

(BA-001); pavimentação da BA-001 no trecho Trancoso – Caraíva; e ligação Itabela 

– Trancoso (PDITS, 2002). 

Apesar de não se ter dados estatísticos sobre a demanda turística do distrito 

de Trancoso, a melhoria nos acessos viários e da infra-estrutura tem produzido um 

aumento do fluxo turístico. O lugar que nos anos 70 e 80 ficou conhecido como uma 

vila tranqüila, paisagem bucólica, de um modo simples de viver, e com visitações 

esporádicas, incorporou uma característica urbana, com afluxo de turistas, 

congestionamentos no trânsito, festas, shows, estabelecendo no momento, um 

processo incipiente de turismo de massa. 

A instalação de equipamentos turísticos, como o resort Club Med Trancoso, 

contribuiu para dinamização de uma série de atividades comerciais.  Na próxima 

seção, serão analisados os indicadores de mudanças socioculturais do processo de 

desenvolvimento turístico. 

                                                           
37 Programa Bahia Qualitur, com intuito de certificação de qualidade do setor turístico do Estado da 
Bahia. O Programa Boas Vindas é voltado para a capacitação profissional e empresarial dos 
prestadores de serviços turísticos. No Anexo C, ver folder dos cursos realizados em Trancoso e 
região. 
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4 IMPACTOS SOCIOCULTURAIS DO TURISMO EM TRANCOSO 
 
 

Nessa seção, apresenta-se uma discussão sobre os impactos socioculturais 

do turismo em Trancoso. O Quadro 7, expõe os indicadores de mudanças e os 

procedimentos utilizados para investigar a comunidade. Para maximizar a 

confiabilidade dos resultados, buscou-se o cruzamento entre os dados primários e 

secundários junto às técnicas de pesquisa. 

Quadro 7 – Indicadores de mudanças socioculturais 
 

Dados Primários 

 

Dados Secundários 

 

 
Indicadores de Mudanças 

 
Entrevista Observação Documentos Mídia 

Crescimento populacional  X X X  

Infra-estrutura urbana X X X X 

Arquitetura  X X X  

Especulação imobiliária X X X X 

Dependência econômica X X   

Padrões de vida X X   

Interação morador/turista X X X X 

Efeito demonstração X X X  

Relacionamentos familiares X X X  

Cerimônias tradicionais X X X X 

Comercialização cultural X X X X 

Saúde X X  X 

Prostituição X X  X 

Níveis de segurança, 
criminalidade e uso de drogas 

X X X X 

 Fonte: Fletcher (2001, p. 214) – Adaptado por SILVA; L. T. (2006). 
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Mostra-se a seguir, a descrição e análise dos indicadores de mudanças 

socioculturais em Trancoso, apreendidas através da percepção dos moradores, das 

referências documentais e das observações sistemáticas. Utilizou-se os 

depoimentos dos moradores para descrever as transformações ocorridas na 

localidade. 

 

4.1 Crescimento populacional 

  

 Um dos principais indicadores de impacto sociocultural do turismo é o 

crescimento populacional. A implantação da atividade turística implica no 

desenvolvimento de uma série de equipamentos e serviços que impulsiona a 

economia do lugar, oferece oportunidades de emprego, renda e expectativas de 

vida. Isso atrai um contingente de imigrantes para os destinos. 

Porto Seguro começou a apresentar um elevado crescimento demográfico 

devido ao incremento da atividade turística na região. Enquanto o turismo gerava 

emprego, a agricultura, predominante até a década de 80, debilitava-se. Houve um 

deslocamento de pessoas ligadas às atividades rurais para as atividades do turismo, 

causando aumento da população na periferia. 

O pesquisador Marcelo Ramos (2002), mostra que o princípio dos anos 90 foi 

determinante para o crescimento populacional de Porto Seguro, e, 

conseqüentemente, para a ampliação do processo de urbanização. “Ao passo que 

crescia a atividade turística, cresciam os impactos socioambientais” (RAMOS, 2002, 

p. 19). O autor indica que a mudança na dinâmica demográfica da região, alterou a 
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estrutura do espaço urbano38. O desenvolvimento turístico vem acompanhado da 

evolução populacional formada por imigrantes do entorno e da região Sudeste. 

Trancoso, antes uma tranqüila vila de pescadores, experimentou uma 

progressiva expansão urbana que resultou em diversas áreas degradadas. Surgiram 

invasões, bairros irregulares e favelas na periferia do distrito. Esses lugares, em sua 

maioria, são desprovidos de infra-estrutura de saneamento básico. A ocupação de 

áreas de risco nas encostas e nos fundos de vales, o desmatamento dos 

remanescentes da Mata Atlântica, o aumento de efluentes, são problemas 

socioambientais  encontrados na comunidade.  

  Os depoimentos mostraram a apreensão dos moradores em relação ao 

crescimento populacional. O Sr. C. M. P., 46 anos, militar e vereador, avalia que,  

Os problemas foram surgindo, assim que o progresso chega na sociedade, 
automaticamente acompanha a violência. Nós temos hoje, uma população 
de aproximadamente 16.000 habitantes, e nós temos problemas de 
dificuldade de moradia, falta de habitação. É aí da onde vem o problema da 
falta de segurança. Até porque um contingente pequeno não tem estrutura 
nenhuma para acompanhar a demanda da população de Trancoso. 
 

 Para G. R. B., 23 anos, empresário, o crescimento está relacionado com o 

turismo. “[...] ao redor todas as cidades são carentes, então Trancoso é a salvação. 

Todo o mundo vem sem nenhuma condição de se firmar na sociedade, é um lugar 

caro de se morar, vem sem emprego, sem renda fixa e se insere na sociedade de 

uma forma submissa”.   

Sobre a questão das desigualdades sociais, a Sra. L. S., 56 anos, 

comerciante, relata que 

Ao mesmo tempo em que você vê muitas casas com ar condicionado, 
piscina e tal, você vê cada vez mais, uma extrema pobreza. Vai lá no 
Trancosinho, no Rio Verde, é de partir o coração, as condições de vida que 

                                                           
38 Sobre o assunto ver Ramos, (2002). 
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muitas pessoas têm aqui nas periferias de Trancoso, nos bairros mais 
pobres. 
 

Trancoso desenvolveu-se economicamente com a atividade turística, mas o 

desenvolvimento social não acompanhou esse desempenho. O distrito é a imagem 

da produção do espaço subordinada aos interesses econômicos que possibilitam a 

inclusão da população, porém às custas de elevados prejuízos socioculturais e 

ambientais. 

4.2 Infra-estrutura urbana 

A materialização da atividade turística envolve a criação de equipamentos de 

infra-estrutura urbana, que dão suporte para o desenvolvimento do setor. Estes são 

implementados pelo Estado, que é responsável pela instalação de sistemas de 

energia elétrica, abastecimento de água, coleta e tratamento de lixo, esgotamento 

sanitário, transporte entre outras necessidades da comunidade.  

Os equipamentos têm a finalidade de urbanizar a localidade, no entanto, eles 

também fazem parte da oferta turística do lugar, pois os turistas também utilizam tais 

estruturas. “Além da infra-estrutura turística, a infra-estrutura geral das destinações 

constitui a base do seu funcionamento adequado para atender às necessidades 

básicas tanto dos turistas como da população receptora” (RUSCHMANN, 1997, p. 

140). 

O que o poder público e o setor privado têm feito para melhorar a infra-

estrutura de Trancoso? A infra-estrutura existente é adequada para receber o fluxo 

turístico? Como os moradores percebem as mudanças? Melhorou ou piorou nos 

últimos anos? 
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A infra-estrutura sofreu pressão por causa do crescimento populacional e do 

aumento da população flutuante, que provoca uma sobrecarga nos sistemas durante 

a alta temporada turística. É necessário uma boa infra-estrutura para contribuir com 

o bem-estar da população residente e para a conservação do meio ambiente, 

evitando, por exemplo, a poluição ambiental com a contaminação dos recursos 

hídricos, dos solos e das praias.  

Recentemente foram realizadas importantes intervenções na infra-estrutura 

de Trancoso, através do PRODETUR. O investimento no sistema de abastecimento 

de água, de esgotamento sanitário, vias de acesso, pavimentação, entre outras 

obras, melhorou a qualidade de vida dos moradores. No entanto, mesmo com as 

obras, a localidade enfrenta problemas com a falta de água nos períodos de alta 

estação, pois o sistema se mostra insuficiente para suprir os moradores e turistas; 

outro exemplo, é a precariedade da coleta e tratamento do lixo. 

A construção da rodovia BA-001, Porto Seguro (Dist.)/Trancoso em 2000, 

facilitou o acesso, favorecendo o fluxo de turistas à comunidade. 

De modo geral, os depoimentos ressaltam que a infra-estrutura melhorou nos 

últimos anos, porém destacam que Trancoso ainda não tem condições físicas e 

estruturais para receber o atual número de turistas. 

 G. R. B., diz que “Melhorou muito. Trancoso antes não tinha rede de 

fornecimento de água, nem esgoto. Agora, Trancoso já tem! Saneamento básico, já 

melhorou muito”. Contudo, ele acrescenta que a comunidade não tem infra-estrutura 

adequada para receber o turista, “Uma das maiores razões é que o turismo foi 

inesperado. Trancoso não comporta. Tem que se adequar Trancoso ao turista, ou 

criar regras para tal”. 
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 De acordo com o Sr. C. M. P., “[...] a rede de energia elétrica melhorou 

bastante, mas até hoje, no verão, ainda tem uns problemas de queda de energia. É 

muito grave tanto para os comerciantes quanto para nos moradores”. Ele completa 

que com o “aumento da população, a infra-estrutura tem sofrido muito”. 

 Sobre as ações implementadas pelo poder público, D. F. J., 20 anos, 

estudante, afirma que “Eles tentaram melhorar porque cresceu, mas não foi o 

suficiente para o número de pessoas que recebemos aqui”. Sobre o que os 

empreendedores turísticos têm feito para melhorar a infra-estrutura da comunidade, 

declara que “Eles até têm vontade, mas não conseguem se organizar, eu acho que 

eles poderiam fazer muito mais”. 

 Observa-se que nos últimos vinte e cinco anos houve transformações 

consideráveis na infra-estrutura de Trancoso. “Até a chegada da luz elétrica em 1982 

um tesouro cultural permaneceu resguardado” (CARNEIRO, 2004). A implantação 

dos acessos viários, rede  elétrica, sistema de distribuição de água, esgotamento 

sanitário, contribuíram para a consolidação da atividade turística na região. Contudo, 

o rápido crescimento urbano e turístico tem superado as dimensões da infra-

estrutura existente, ocasionando graves problemas socioambientais no distrito. 

4.3 Arquitetura 

À medida que o turismo avança, novas edificações surgem para receber os 

turistas. Os equipamentos e serviços turísticos se incorporam na dinâmica do lugar, 

por intermédio dos hotéis, pousadas, resorts, campings, agências de viagens, 

barracas de praia, restaurantes, comércio turístico, bares, entre outros aparatos que 

compõem a oferta turística receptiva. A transformação do local em um lugar turístico 

nem sempre considera os aspectos da paisagem cultural.  
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No caso de Trancoso, o modelo de arquitetura dos colonizadores, o traçado 

do aldeamento jesuítico, permanece ao longo dos anos junto às novas construções. 

O Quadrado Histórico é o cenário que representa a identidade cultural de Trancoso. 

É nesse espaço que ocorrem as principais manifestações culturais da comunidade. 

Todo o conjunto arquitetônico e paisagístico deste local foi tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)39. 

Em 2000, foram realizadas obras de restauração40 no Quadrado Histórico e na 

Igreja São João Batista. “As intervenções visaram a preservação do patrimônio 

histórico, arquitetônico e natural, criando condições de infra-estrutura turística para 

uma visitação organizada e não predatória” (PDITS, 2002, p. 52).  

As casas localizadas no Quadrado foram construídas pelos índios que 

seguiam as formalidades exigidas pelos portugueses. A vila foi ganhando pouco a 

pouco uma feição portuguesa, casas de cal e pedra, adobe, cobertura de telha, sem 

perder o traço índio das malocas de tetos de palha (CARNEIRO; AGOSTINHO, 

2004).  

O decurso do fluxo turístico a partir do fim da década de 80, resultou em 

especulação imobiliária. O crescimento da atividade turística transformou as casas 

coloniais em pousadas, lojas, bares e restaurantes. A maioria dos antigos moradores 

do Quadrado não resistiu às propostas de compra de seus imóveis, acabou 

vendendo suas casas e construindo em áreas afastadas do núcleo do vilarejo. 

 

                                                           
39 Tombamento em 01 de março de 1974. Em 1999, o tombamento foi ratificado pelo Governo 
Federal (IPHAN, 2000, p. 10). 
40 As obras foram realizadas pelo PRODETUR/BA em função das comemorações do 500 anos de 
descobrimento do Brasil. 
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As novas construções, na periferia de Trancoso, não levam mais a feição do 

casario histórico, agora têm características de favelização com domicílios de tijolo 

aparente. Em relação às edificações turísticas, como resort, hotéis, restaurantes e 

barracas de praia, priorizam o estilo rústico-sofisticado.  

Como os moradores percebem as mudanças nos modelos de construções de 

Trancoso? Qual a relação com o desenvolvimento turístico? 

Nas entrevistas, houve unanimidade entre os moradores, destacaram as 

transformações que a comunidade tem passado nos últimos anos. Para L. A. S., 22 

anos, estudante, Trancoso 

Mudou e mudou muito! As pessoas que moravam no Quadrado tinham as 
casas estilo de pescador, aquela coisa bem simples, com as fachadas 
coloniais, [...] essas pessoas, como a maioria, saíram dali [...] começaram a 
morar mais na Invasão41 [...]. Todo mundo que tá construindo hoje que são 
nativos, a maioria constrói muito concreto, muita laje, é diferenciado das 
outras construções que tinham lá, já mudaram bastante a fachada. E 
principalmente essas pessoas que vieram de Eunápolis, de Itabela 
constroem dessa forma né, [...] muita laje, vão fazer um sobradinho aí. [...]. 
 
 

Para G. R. B., a arquitetura 

 

Mudou, mudou significativamente. Trancoso, a princípio, era um vilarejo, do 
estilo colonial, dos Portugueses. E a ocupação recente, é uma ocupação 
totalmente sem identidade, não houve controle dos órgãos competentes, 
deveria manter o estilo porque Trancoso é tombado pelo patrimônio 
histórico. Se você sai da área histórica você perde a identidade do vilarejo 
colonial. 
 

A falta de planejamento urbano aliado ao crescimento populacional tem 

constituído bairros e construções irregulares. Loteamentos clandestinos e 

empreendimentos turísticos são abertos em áreas de preservação ambiental. Dona 

M. G. C., 60 anos, empregada doméstica, aponta que “[...] tão destruindo muito a 

paisagem, [...] construindo nos mangues!”. F. B., 27 anos, comerciante, afirma que 

                                                           
41 Local próximo ao Quadrado Histórico invadido pelos nativos e imigrantes.  
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“com a chegada do turismo a gente foi projetando a cidade para o turista se sentir 

bem, não pra gente. Eu acho que descaracterizou muito”. 

A chegada dos hippies na década de 70 e dos imigrantes empreendedores da 

década de 90 marcou um novo modelo. E. C., 43 anos, empresária, explica que “[...] 

conforme a cultura vai chegando, vai mudando, cada pessoa de um país, [...] cada 

um tem uma idéia”. 

O depoimento de E. C., ilustra a concepção de dinamismo cultural. A 

interferência vem do contato cultural dos nativos com os viajantes, turistas, 

imigrantes e empreendedores que (re)configuram as construções da localidade.  

As expressões arquitetônicas de Trancoso, na atualidade, retratam a história, 

novas formas e a descaracterização. A atividade turística acelera o processo de 

produção e reprodução do espaço arquitetônico da comunidade. 

4.4 Especulação imobiliária 

O desenvolvimento da atividade turística proporciona a busca pelos 

empreendedores de espaços para a construção e instalação de equipamentos que 

dêem suporte à sua consolidação. O preço da terra e dos imóveis em geral, tende a 

subir, dependendo da localização e da especulação ditada pelos agentes 

imobiliários.  

Questiona-se: O preço da terra aumentou nos últimos anos em Trancoso? 

Como se deu a especulação imobiliária? Como isso tem atuado sobre as moradias? 

O processo de especulação imobiliária começou após a chegada dos hippies. 

Dois ex-hippies que tinham um olhar para as potencialidades turísticas de Trancoso, 

compraram frações de terras por quantias irrisórias. Dizem na comunidade, que 
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naquela época, alguns nativos trocavam hectares de terra por geladeiras a gás, por 

carro usado e outros produtos. Os nativos não imaginavam que vinte anos depois 

Trancoso viraria um dos principais destinos turísticos da Bahia. Hoje, esses ex-

hippies são grandes detentores de terra em Trancoso, possuem sociedades com 

diversos empreendedores turísticos nacionais e internacionais (CARNEIRO; 

AGOSTINHO, 2004). 

Nos anos 90, a especulação maximizou o preço da terra. E com os preços 

elevados, a posse foi para as mãos de compradores e empreendedores nacionais e 

internacionais. A maioria dos nativos seduzidos por uma proposta de compra, 

acabou vendendo suas casas e se transferindo para a parte periférica da 

comunidade, onde o preço da terra é menor. S. C., 45 anos, comerciante, diz que é 

“Muita especulação, o que mais tem aqui é especulação. Isso fez com que muitos 

nativos vendessem as propriedades e ficassem com cada vez menos. Muitos não 

têm nada, venderam e ficaram sem nada”. 

No ano de 2000, o anúncio de um empreendimento de grande porte 

internacional para ser inaugurado no ano de 2002 em Trancoso, serviu como um 

marco na vida da comunidade. Com a implantação do resort Club Med Trancoso42, 

houve uma grande especulação imobiliária na região.  

Os moradores, ao serem questionados sobre como a especulação imobiliária 

tem influenciado na moradia dos nativos, manifestaram preocupação. Conforme L. 

                                                           
42 O resort em Trancoso, é o resultado de uma parceria entre o Club Med e o Terravista 
Empreendimentos S/A, na qual cada parte detém 50% do empreendimento. O investimento no 
complexo Club Med/Terravista foi de aproximadamente 23 milhões de dólares. Tem uma área total de 
27 hectares e 35 mil m² de área construída. A capacidade do receptivo é de 800 leitos, sendo 200 
apartamentos de 37 m² e 50 suítes de 50 m². O empreendimento possui spa e campo de golfe com 
vista para o mar. 
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A. S., “Imagina a casinha do pescador que antes não valia nada, agora só para você 

comprar um terreninho ali no Quadrado, você paga no mínimo uns 300 mil reais”. 

G. R. B., acrescenta que a especulação “Tem interferido demais, [...] quem 

tinha antigamente uma casinha que não tinha valor nenhum, hoje vale um milhão, 

meio milhão”. 

 Os depoimentos demonstram a supervalorização de alguns imóveis. No 

Quadrado, praticamente não se encontra mais a presença do nativo. As casas 

viraram pousadas, lojas, restaurantes, bares, sendo a maioria de proprietários de 

fora da comunidade.  

Segundo L. A., 43 anos, professora, “os nativos estão vendendo suas 

propriedades e já estão se afastando, se você notar, o Quadrado pertence quase 

que totalmente a pessoas de outros lugares, outras cidades, até de outros países”. 

D. F. J., declara que a especulação imobiliária 

 
Aumentou muito. Até porque pela grana que as pessoas oferecem, eu acho 
que eles pensam assim: ‛essa grana vai dar para eu comer pelo resto da 
vida’. Tem muito isso, muitas casas do Quadrado já foram vendidas, as 
pessoas vão chegando e comprando tudo e a gente cada vez vai ficando 
mais pra lá. Aí Trancoso vai crescendo para lá e aqui só ficam as pessoas 
que vêm de fora. 

 

De acordo com os depoimentos e as observações realizadas na comunidade, 

os nativos estão passando por um processo de marginalização e exclusão, ao serem 

pressionados a se deslocarem cada vez mais para a periferia. A Sra. C. P., 58 anos, 

comerciante, reafirma que “A maioria dos nativos que moravam no Quadrado, 

perdeu suas casas e foi pra invasão, ou pra periferia de Trancoso”. 

Em 2003, foi lançado o Condomínio Altos de Trancoso, resultado de 

investimentos de um grupo de empreendedores imobiliários e construtores com 
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capital nacional aliado ao estrangeiro. Na área, está prevista a construção do Resort 

Ecológico Txai, que depende da aprovação do seu projeto. Associações 

comunitárias têm se manifestado contra a construção do resort, por localizar-se em 

área de manguezal, considerada de preservação permanente. No entanto, a área já 

havia sido ocupada por um hotel no final da década de 80. Várias reuniões têm sido 

realizadas entre representantes dos moradores e dos empreendedores do Txai, no 

intuito de adequar as proposições de ambos43. 

Diante da ocupação e especulação imobiliária, percebe-se que as 

desigualdades socioespaciais ficam mais evidentes em Trancoso. 

4.5 Dependência econômica  

Com o desenvolvimento da atividade turística, surgem novas oportunidades 

econômicas, apontando o turismo como setor de renda e gerador de empregos para 

a localidade. 

O que seria mais uma opção, está se tornando a única atividade econômica. 

Em diversos lugares, o turismo tem levado a uma excessiva dependência 

econômica. “A instabilidade e a sazonalidade da demanda turística, que pode tanto 

comparecer em massa ou deixar totalmente de visitar a destinação, faz com que 

esses lugares eminentemente turísticos vivam na situação de neocolonialismo” 

(RUSCHMANN, 1997, p. 45). 

Hoje, Trancoso está totalmente envolvido com a prestação de serviços ao 

turismo. A pesca é inexistente como atividade econômica. A agricultura está 

baseada na produção de mamão, abacaxi e coco, há também as empresas de 

                                                           
43 Sobre o assunto ver reportagem no Anexo B. 
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silvicultura com o cultivo de eucalipto. O comércio foi ampliado e diversificado para 

atender aos turistas e moradores. 

A comunidade sofre com a sazonalidade do fluxo turístico. Segundo os 

moradores, o período de alta temporada começa no final de dezembro e termina no 

final de fevereiro, ou seja, do Natal ao Carnaval. O momento de maior visitação é o 

Réveillon. A Semana Santa, as férias de julho e a semana do “Saco Cheio”44 em 

outubro, também são consideradas pelos moradores como períodos de alta 

temporada. 

Nota-se que durante aproximadamente seis meses não consecutivos, a 

comunidade vivencia períodos de baixa temporada. Há queda na economia com a 

redução considerável do fluxo turístico. Muitas pousadas, restaurantes e lojas 

fecham na baixa estação, outros se mantêm com baixos índices de ocupação e 

rentabilidade, provocando desemprego. 

Em que empregos, serviços e atividades as pessoas da comunidade 

trabalham? Essas pessoas participam como empreendedoras no turismo? 

Em Trancoso, a atividade turística contribuiu na formação de empregos 

diretos e indiretos. Entretanto, os empregos, de modo geral, são cargos 

operacionais: cozinheiros, garçons, camareiras, jardineiros, motoristas, pedreiros, 

serviços gerais, entre outros. Esses cargos são ocupados em sua maioria pelos 

moradores da comunidade, com níveis salariais baixos se comparados com as 

funções administrativas, que por sua vez exigem mão-de-obra qualificada, no caso, 

oriunda de fora da localidade. Outra característica marcante, é o alto índice de 

                                                           
44 A semana do “Saco Cheio” é o período que Porto Seguro recebe um grande número de jovens que 
estão concluindo o ensino médio, e optam por uma viagem para comemorar a formatura. Este tipo de 
turismo é conhecido como Turismo Estudantil ou Turismo de Formatura. 



 89 

trabalhadores autônomos e temporários, normalmente, em condições de 

informalidade. 

Conforme os depoimentos dos moradores, uma parcela da comunidade 

participa como empreendedores no turismo. Uns investiram em barracas de praia, 

pousadas, casas para alugar, restaurantes e bares, outros em mercados, padarias, 

mercearias e lojas. 

A situação de dependência econômica é perceptível, não só pela ótica dos 

moradores, mas pela configuração da estrutura de trabalho e renda na localidade. É 

visível que os equipamentos, serviços e comércio de Trancoso estão direcionados 

ao turismo. Assim, a sazonalidade e instabilidade do fluxo turístico são uma 

constante ameaça para a situação financeira de seus moradores. 

4.6 Padrões de vida 

 À medida que a atividade turística se desenvolve na comunidade, possibilita 

alterações na estrutura social, modificando a dinâmica de trabalho, renda, consumo,  

e costumes.   

 A atividade turística melhorou as condições dos moradores de Trancoso? 

Para o Sr. R. C., 58 anos, carpinteiro, “Melhorou! [...] Pra muita gente melhorou. 

Graças a Deus!”. A dona M. G. C., ressalta que melhorou a condição de trabalho 

para a família dela e para a comunidade.  

Meus filhos todos com trabalho, então minha vida melhorou, graças a Deus! 
[...] Como melhorou a minha, também melhorou a comunidade inteira. 
Porque todo mundo tem trabalho, tem restaurante, tem loja, bares, 
lanchonete. Então, melhorou pra todo mundo a situação, o modo de viver. 
 
 

D. F. J., reforça o contentamento e faz um contraponto de como as coisas 

“eram antes do turismo”. Segundo ela, a condição de vida 
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[...] Melhorou. Às vezes as pessoas reclamam muito, mas pelo o que meus 
pais contam como eles viviam antes, hoje é vida de rei. Eu não vivi muito 
nessa situação precária, meus pais sim, viveram. Morar na praia, ter que 
pescar, ter que caçar para se alimentar. Hoje, querendo ou não, a gente tem 
um dinheiro pra ir ao mercado, você tem a sua conta. E antes? que nem 
mercado tinha para se comprar.  Meus pais contam que antes tinham que 
fazer compras em Porto (Dist.), iam e voltavam a pé, pela praia, ou de jegue 
pra trazer as compras. Às vezes, não era que não tinha dinheiro, mas não 
tinha  aonde comprar. [...] então o turismo melhorou muito. 
 

L. A., chama atenção para o fato de que nem todas as pessoas melhoraram 

de vida.  

Olha, em alguns pontos sim, outros não, porque muitas pessoas venderam 
seus imóveis e vivem em situação precária, totalmente na miséria. 
Venderam seus imóveis e hoje acabou o seu dinheiro. Não sabiam 
administrar e acabaram ficando em situação precária e até passando por 
necessidade. 

 

O turismo eleva o custo de vida em Trancoso? Como isso interfere na vida 

dos moradores? De acordo com os dados, há um aumento nos preços dos produtos 

e serviços. A elevação do custo de vida está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento do turismo na localidade, que ao se instalar, provocou a oferta de 

produtos comuns a moradores e turistas. Para D. F. J., 

Com certeza, fica tudo mais caro. As pessoas colocam o preço alto nas 
coisas e às vezes esquece que o morador naquela época também compra. 
Tem preço para turista e preço para nativo, mas só na praia e alguns 
lugares, mas nos mercados não, fica tudo muito caro, nas lojas também. 
Nas lojas, eles colocam preço para turista. Nativo às vezes olha e gosta, 
mas o preço é muito alto, tudo é muito caro, as roupas, as coisas. A coisa 
só vai aumentando e o pior que a gente acaba se acostumando. 
 

Para L. A. S., o turismo “interfere sim, tudo é muito mais caro. O nativo acaba 

pagando o preço de turista, na alimentação, nos medicamentos e até no 

entretenimento. Porque o nativo não pode sentar ali num barzinho no Quadrado, ou 

comer num restaurante e tal”. No entanto, em alguns lugares os moradores pagam 

um preço diferenciado, fato que provoca conflitos entre turistas e moradores. 
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L. S., alega que “A cada verão os preços sobem e depois que passa o verão 

não abaixam mais. Os moradores estão cada vez mais acuados, cada vez mais com 

dificuldades. Durante o ano não tem turismo que sustente realmente a comunidade”. 

Pelo visto, a atividade turística estabeleceu alterações socioeconômicas, 

interferências e tensões no padrão de vida da comunidade.  

4.7 Interação morador/turista 

No turismo, o contato com o outro é inevitável. A diferença cultural pode gerar 

diversos conflitos, tanto para os turistas, quanto para os moradores das destinações. 

Em Trancoso a convivência entre turistas e moradores acontece de maneira 

amistosa? Os moradores gostam de receber turistas? Os depoimentos 

demonstraram que a variável econômica destaca-se. J. O. S., 33 anos, protético, 

afirma que “Claro, com certeza. O turista é a fonte principal de renda da 

comunidade”. 

 Para Sr. C. M. P., a presença do turista “É a forma da sustentação para o 

distrito de Trancoso”. G. R. B., complementa, “Adoro! Ainda mais porque é minha 

fonte de renda. Gera renda, gera emprego, gera tudo”. G. V. S., 23 anos, artesão, 

ressalta que “é o turista que traz benefícios para a comunidade”. Sr R. C. diz que é 

bom receber turista porque “traz progresso pra comunidade”. 

Nota-se que grande parte dos entrevistados considera que o turista traz 

benefícios por proporcionar emprego e renda. 

L. S., faz referência àqueles que degradam a paisagem. 

[...] tem turista que é depredador. É o turista feito através dos pacotes, esse 
turista realmente ele não faz nada por Trancoso. Ele suja, usa os banheiros, 
consome só naqueles pontos que os guias levam, os ônibus congestionam 
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as ruas. Eu acho um turismo muito depredatório. Eu já sugeri em reunião 
que esse turista deveria pagar para entrar em Trancoso e esse dinheiro 
deveria ser revertido em benefícios para todos da comunidade. 
 

Os depoimentos indicaram que os moradores são bem receptivos aos turistas, 

por ser o turismo a principal fonte de renda da comunidade. Entretanto, registra-se 

um grau de rejeição ao “turista de pacote” ou turismo de massa em fase de 

crescimento no destino. 

4.8 Efeito demonstração  

 Os turistas, ao entrarem em contato com os moradores, influenciam o 

comportamento da comunidade receptora com o seu modo de vestir, de agir e de 

consumir. 

A população local tende a imitar o comportamento e os padrões de consumo 

dos turistas. Em certos casos, não é necessário o contato direto para que o efeito 

demonstração aconteça, pois aqueles “membros da população anfitriã que são 

influenciados pelo comportamento dos turistas, provavelmente influenciarão outros 

membros de sua comunidade com suas atitudes e comportamento modificados” 

(FLETCHER, 2001, p. 207). 

A mídia opera nesse impacto, especialmente a televisão. Reinaldo Dias 

orienta que “[...] devemos considerar a hipótese de que muitas vezes a mídia é que 

provoca, [...] o surgimento de comportamentos estranhos no local, e nesse caso, 

ocorre o inverso, com os turistas reforçando e acentuando essa mudança de 

hábitos” (DIAS, 2003, p. 131). 

Os moradores de Trancoso sentem-se influenciados no seu modo de vestir e 

agir no contato com o turista? A maioria dos depoimentos revela que não. Segundo 
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V. P. P., 37 anos, caminhoneiro, “Não! Eles têm que me aceitar do jeito que eu sou”.  

C. P. declara que 

Eu tenho uma maneira muito própria de me vestir, [...] nada a ver, [...] 
imagina? Só faltava eu usar salto alto, porque agora elas estão assim, a 
atual turista de Trancoso, usa salto alto, sandalinha de grife, essas coisas 
eu acho péssimo pro lugar, essa é uma das influências ruins desse turismo 
elitizado. 

 

Alguns moradores reconhecem a influência do efeito demonstração. L. A. S., 

destaca o fato de não ser somente o turismo que influencia na sua maneira de vestir, 

mas também os aspectos ligados à globalização. 

No modo de vestir sim, mas [...] quanto a isso [...] é a questão da 
globalização, se você assistir televisão você já está inserido nisso, se você 
vê uma artista, ‛ah! aquela saia é legal! aquela blusa é legal!’ aí chega uma 
paulista em Trancoso com aquela saia e você acaba copiando. 
 

D. F. J., cita o contato com os hippies, quando Trancoso começou a receber 

seus primeiros “turistas”.  

Eu não digo assim influenciado no geral, mas sempre tem um pouquinho 
sim, principalmente na maneira de vestir acho que Trancoso mudou [...], 
porque essa questão meio hippie de se vestir, que não foi gerada daqui, a 
gente adquiriu com o tempo, [...] já é uma característica que as pessoas 
pegaram. 
 

Através da observação, detectou-se a absorção pelos adolescentes de 

Trancoso de elementos que fazem parte do cotidiano dos turistas, tais como: 

piercings, tatuagens, roupas coloridas, cabelos coloridos e objetos fluorescentes. 

Esses aspectos evidenciam o efeito demonstração como um dos elementos na 

construção de novas identificações.  

4.9 Relacionamentos familiares 

 A atividade turística provoca mudanças nos valores familiares das 

comunidades receptoras, transformando comportamentos e atitudes que eram 

normalmente dos sistemas morais locais.  
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  Ressalta-se, mais uma vez, que a atividade turística não pode ser a única 

responsável por esse impacto. A massificação e banalização cultural mais a 

influência dos aspectos da contemporaneidade que chegam através da mídia, 

ocasionam mais mudanças que o turismo. 

  Os grupos familiares em Trancoso formaram-se por meio de hibridismo 

cultural, que envolveu primeiramente os indígenas, negros, colonizadores e 

imigrantes dos municípios do entorno. Depois do contato com os hippies, vieram os 

imigrantes do sudeste e estrangeiros.  

Trancoso era constituído por famílias que se reconheciam. E hoje, continuam 

os vínculos? O que mudou nos relacionamentos familiares?  

Os depoimentos mostram que os relacionamentos familiares estão se 

distanciando cada vez mais. V. P. P., conta que os vínculos não continuam, as 

famílias “[..] Separaram, [...] um foi pra um canto, outro foi pro outro, então não fica 

junto. Antigamente, eles se reuniam no Quadrado, hoje em dia, eles estão 

separados”.  

 L. S., relembra com saudosismo o tempo em que  

As pessoas dependiam mais umas das outras. Como existiam tantas 
dificuldades faziam com que as pessoas se unissem, compartilhassem 
comidas, compartilhassem problemas. Quando alguém ia para Porto Seguro 
(Dist.), perguntava para os outros se precisavam de alguma coisa. Existia 
mais fraternidade, e hoje não. Inclusive com os nativos eu vejo a relação 
cada vez mais distante. [...] Os nossos velhos de Trancoso estão 
abandonados. 
 

 Para L. A., a chegada de imigrantes e o constante contato com os turistas 

transformaram as relações familiares. “Olha, hoje mudou totalmente, há várias 

pessoas de outros lugares, de outros países e que com certeza tiveram a influência 
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sobre a comunidade local, hoje a nossa comunidade é mista, porque a gente nota 

que tem pessoas do mundo inteiro”.  

E. C., acrescenta que “[...] antes era como uma família. Um queria encontrar o 

outro. Só que agora, a cada ano, a gente não tem mais tempo, cada um tem que 

trabalhar, trabalhar e cuidar de si. Temos menos contato”. 

Certifica-se que os aspectos ligados à contemporaneidade e à dinâmica 

cultural quanto os aspectos derivados da atividade turística, contribuíram para o 

esvaziamento dos relacionamentos familiares na comunidade.  

4.10 Cerimônias tradicionais 

Ao utilizar as cerimônias tradicionais45 como indicador de mudança 

sociocultural, é preciso analisar algumas questões. As mudanças ocorridas nas 

manifestações identitárias culturais são provenientes da própria comunidade e/ou 

são provocadas por fatores do fluxo turístico? As festas tradicionais sofreram algum 

tipo de transformação para atender aos turistas? Como se dá a relação entre as 

festas tradicionais e as festas contemporâneas? 

A comunidade de Trancoso comemora os principais eventos tradicionais, a 

Festa de São Sebastião, no dia 20 de janeiro, e a Festa de São Brás, no dia 3 de 

fevereiro46.  

                                                           
45 Entende-se, aqui, as cerimônias tradicionais como manifestações religiosas ou não, que passam 
por um processo de transmissão cultural de valores, usos e costumes, mediante uma herança 
sociocultural que é passada de geração a geração, formando o patrimônio cultural de uma 
determinada localidade. As manifestações identitárias são aquelas que têm sentido para o grupo, 
sentimento de pertencimento, de identificação. 
46 Ver documentação fotográfica no Apêndice B. 
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Os pontos culminantes desses festejos são as procissões e a puxada dos 

mastros que, com muita música, fogos de artifício e danças, reúnem moradores e 

turistas.  

No sul da Bahia, a Puxada do Mastro de São Sebastião ainda é realizada 
em Olivença, Canavieiras, Belmonte e Distrito de Mogiquiçaba, Trancoso, 
Cumuruxatiba e Prado. [...] E em Trancoso há também Puxada de Mastro 
na festa de São Brás, dia 3 de fevereiro. Em todas essas comunidades o 
culto ao mártir desenvolveu-se no período colonial, quando os jesuítas 
implantaram os aldeamentos indígenas (COUTO, 2001, p. 71). 

 

As festas possuem, em sua origem, elementos indígenas e dos folguedos 

populares das festas religiosas, oriundos do contato colonial e da catequese dos 

portugueses.  

O principal símbolo da festividade, o mastro, é utilizado pela Igreja Católica 
para sustentar as bandeiras de santos em frente aos templos, mas também 
fazia parte dos rituais de consagração do espaço em sociedades arcaicas e 
dos ritos mágicos e brincadeiras de vários grupos indígenas brasileiros47. 

 

O Sr. J. H. S., 67 anos, agricultor, fica empolgado quando fala das festas. 

“Desde rapazinho, eu participo. Bom, [...] aí é o nosso ramo né! São Brás e o São 

Sebastião. Gosto, [...] é bater tambor e cantar né. De oito horas, começa o samba e 

vai inté de manhã”. O Sr. J. H. S., faz parte do Samba Nativo, um grupo formado em 

sua maioria por senhores, responsável pela execução musical e cantoria na festa. 

Um fator interessante é a distribuição de comidas e bebidas ao longo da festa. 

Tradição que se repete desde os indígenas, que em época de colheita faziam festa 

com fartura. Dona M. G. C., demonstra em seu depoimento o prazer que ela tem em 

contribuir para a realização da festa “Eu gosto de cozinhar, [...] ajudo na 

organização, [...] amo e gosto. Cozinha um dia antes, no outro dia é só distribuir. 

Canto também, participo do sambão. Todo mundo canta junto!” 

                                                           
47 Ibid., p. 63. 
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Ó Senhor São Brás 
Ó chegou o dia 

Viemos festejar com toda alegria 
 

Viola de madeira 
Cabo de numeração chorei 
Quem me deu essa viola 

Não me dá outra mais não, chorei 
Fui andando, caminhando e chorando 

Por causa dos seus conselhos chorarei 
Toda vez que eu me alembrava chorava 

 
Oh mamauê mamaua 

Tá me chamando mamãe pra vadiar 
 

Ei meu limoeiro tira a rama do caminho 
Ei meu limoeiro tira a rama do caminho 

Seu espinho me espinhou, 
Meu amor me carinhou 

Madrugada eu vou48
 

 

Observa-se a intimidade com que os moradores de Trancoso brincam com os 

santos nos dias de festa, com tambores, fogos de artifício, danças, bebidas e 

trejeitos. “A religiosidade em Trancoso, fruto de recriações culturais de quatro 

séculos, transpira por todos os poros, sem dogmas ou obediências” (CARNEIRO, 

2004, p. 10). 

Outra festa tradicional é a de São João, padroeiro de Trancoso, realizada no 

dia 24 de junho. Os moradores alegam que a festa mudou nos últimos anos.  

Ao serem questionados se a atividade turística interfere nas festas, alguns 

moradores disseram que não. C. P., afirma que “Para atender o turista não, mas tem 

conseqüências do turismo sim”.  D. F. J., sugere que se a festa tivesse uma melhor 

organização possibilitaria atrair um maior número de turistas. “Acho que eles fazem 

mesmo ainda por tradição, mas não naquele objetivo para o turista”. 

 

                                                           
48 As músicas são cantadas e tocadas pelos que fazem o samba e por todos que se aproximam. As 
letras são sempre as mesmas e são repetidas exaustivamente durante a festa. Sobre o assunto 
consultar <http://www.trancosobahia.com.br/festas>, (2006). 
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Durante a coleta de dados não foram encontrados documentos, materiais 

gráficos ou qualquer outro tipo de meio de divulgação turística para as festas de São 

Sebastião e São Brás. Entretanto, essas festas são realizadas no período de alta 

estação, o que explica a presença dos turistas. Presença, que não é estimulada por 

pacotes turísticos específicos para os festejos, não ocorrendo a comercialização 

cultural49. 

Diferentemente, é a festa de São João que acontece no período considerado 

de baixa temporada. O poder público municipal junto aos parceiros da iniciativa 

privada, configura a festa em produto turístico, divulgando em mídia impressa, 

televisiva e material gráfico50. Isto causou alterações no São João de Trancoso. L. 

S., relata que 

O São João era uma lindeza de festa, as pessoas da comunidade toda 
recebiam nas suas casas, faziam fogueirinhas, o bloco saía cantando, 
tocando acordeom, violão, vinha o pessoal do Vale Verde. Era outra coisa. 
Hoje eles fazem lá no Bosque, não tem nada a ver com o São João que era. 
Inclusive o bosque tá morrendo, e um dos motivos é a festa, porque ficar 
pisando em raiz de árvore, arredando, enfim arredando a natureza pra dar 
espaço pro forró. 
 

A festa tem uma programação de aproximadamente 15 dias com shows de 

bandas de forró. Uma estrutura é montada no Bosque51 com palco, salão de dança, 

barracas de alimentação e bebidas. O local possui pousadas, muitos turistas têm 

reclamado do barulho e da falta de higiene. Com a ampliação da estrutura e dos dias 

de realização da festa, o impacto aumentou, gerando problemas com o lixo, 

desmatamento e a perda da beleza paisagística do Bosque. 

Sobre a participação dos turistas nas festas, L. A., avalia que “O turista, ele 

gosta dessas festas, porque é uma coisa nova que eles encontram, esses costumes, 

                                                           
49 Comercialização de manifestações culturais como um produto turístico. 
50 No Anexo B ver material de divulgação da festa de São João. 
51 Local próximo ao Quadrado que conserva as características do período colonial. 
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esses valores, então as pessoas respeitam muito essas festas populares”. L. A. S., 

acrescenta que, “Os turistas adoram, eles acham diferente, outra cultura. Eles 

entram na farra e amanhecem o dia carregando o mastro [...] adoram”. Percebe-se, 

nos depoimentos, que a presença dos turistas nas festas é positiva, não existindo 

conflito ou sentimento de repulsa, pelo contrário, ressaltam a importância da 

participação deles. 

Um fator que deve ser levado em consideração quanto a este indicador, 

refere-se às novas manifestações contemporâneas ocorridas paralelamente às 

manifestações tradicionais da comunidade, evidenciando uma contradição entre o 

tradicional e o moderno. A partir do final da década de 90, Trancoso virou roteiro 

turístico de festas de música eletrônica - Rave52, que atraem grande número de 

pessoas, na maioria jovens de diferentes locais. As raves, normalmente, são 

realizadas na praia, duram de três a quatro dias e há consumo de drogas, o que é 

objeto de preocupação para os moradores. 

De modo geral, ao serem perguntados sobre as festas raves, os moradores 

expressaram-se de forma negativa. Dona M. G. C., desabafa, “Olhe! Era uma festa 

que se pudesse nunca ter aqui em Trancoso era essa rave, eu odeio, detesto, e falo 

de boca grande mesmo, [...] odeio mesmo, tenho horror. Essa é a pior festa, pior 

fase que tem, é a rave [...] Deus me livre!”. 

 

                                                           
52 Rave é uma palavra inglesa. Delirar. Festa para dançar difundida de Londres/Inglaterra, definida 
como uma representação cultural contemporânea, caracterizada pela execução de músicas gravadas 
que são tocadas por Disc-Jockeys (DJ`s). A música normalmente não contém letras, é alta, com ritmo 
frenético, repetitivo, e com iluminação vibrante. A duração é aproximadamente de meia-noite ao meio-
dia. Há atribuição de excesso de consumo de bebidas energéticas e drogas.  
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Os moradores apontam o problema do uso de drogas nas raves. L. A. S., diz 

que “Não acho que seja tão bom para Trancoso. A única coisa que as festas raves 

trouxeram foi a fama de droga legalizada”. L. S., alerta para o cuidado com os jovens 

da comunidade “[...] eu sei que nas raves é consumida muita droga, muito ecstasy53 

[...], eu me preocupo porque eu tenho filhos adolescentes. Sei lá, de repente eles 

podem gostar [...] e  aí?”.  

L. A., afirma que, “geralmente é mais um conflito de adolescentes com drogas 

e envolvimento de pessoas da comunidade, pessoas nativas. Isso faz com que 

tenhamos mais casos de viciados na comunidade”. 

 O Sr. C. M. P., ressalta que a festa rave “não traz lucro para a cidade, traz 

problemas de droga, problema social, e além do que são pessoas que vêm de fora, 

fazem a festa, vão embora e não pagam impostos”. 

Esses aspectos fazem parte do cotidiano da comunidade, estabelecem 

conflitos entre tradição e moderno, identidade e pluralidade, local e global. Isto 

provoca choques, descentramentos e deslocamentos na identidade sociocultural 

local. 

Portanto, as manifestações identitárias sofrem transformações internamente e 

externamente. Internamente, devido à própria dinâmica cultural da comunidade, ou 

seja, da herança cultural que ao (re)passar o ritual, (des)constrói suas expressões 

identitárias. E externamente, devido às influências dos contatos culturais, não 

somente daqueles relacionados ao fluxo turístico, mas também da 

contemporaneidade. 

 

                                                           
53 Comprimido a base de anfetamina que serve como estimulante, provoca delírio e euforia. 
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4.11 Comercialização cultural 

 A atividade turística tem sido criticada por exercer influência sobre a 

identidade cultural local. Alguns autores defendem a idéia de que o turismo tem a 

capacidade de transformar as manifestações culturais em um produto 

comercializável. Isso ocorre quando o artesanato, os rituais religiosos, celebrações 

tradicionais e outras expressões culturais são levados a uma forma de exploração, 

tornando-os mais dramáticos e mais espetaculares com intuito de adequar e atrair as 

expectativas dos turistas (FLETCHER, 2001; DIAS, 2003). 

 Uma tendência do turismo contemporâneo, é a demanda por destinos 

turísticos com atrativos histórico-culturais representativos da identidade do lugar, e 

que alguns preferem chamar de autenticidade cultural. Para atender essa procura, 

há casos em que as destinações utilizam as características tradicionais identitárias 

como dispositivo promocional. O fato denomina-se “autenticidade encenada” ou de 

“espetacularização da cultura”, quando as adaptações nas manifestações culturais 

identitárias são comercializadas ao modo e gosto dos turistas (FLETCHER, 2001; 

DIAS, 2003; CARLOS, 2002). 

Porto Seguro (Dist.), pratica essa estratégia de venda do destino. A 

formatação de produtos histórico-culturais reforçam a temática do Descobrimento do 

Brasil. A utilização da figura dos indígenas, a adaptação do espaço e tempo para 

visitação, criam, conforme Ana Fani Carlos, “um mundo fictício, ilusório, onde o 

espaço se transforma em cenário para o espetáculo” (CARLOS, 2002, p. 26). 

 Esse processo de comercialização cultural se apresenta na comunidade de 

Trancoso? Os dados coletados identificaram elementos que sinalizam um estágio 
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incipiente de mercantilização cultural em algumas expressões artísticas da 

comunidade. 

 As apresentações do grupo Capoeira Sul da Bahia no Quadrado, ocorrem 

somente no período de alta temporada, adquirindo assim, característica de 

espetáculo. Porém, não é cobrado nada pelas exibições, exceto quando o grupo é 

solicitado por hotéis, pousadas e restaurantes. 

 As mudanças no calendário e no modelo da festa de São João, nos últimos 

anos, têm a articulação dos organizadores para oferecer um produto turístico. 

Encontra-se a descaracterização da manifestação cultural, que ao ser adaptada, 

toma um outro sentido. 

4.12 Saúde 

O turismo apresenta um efeito duplo, o de promover as condições de saúde, e 

ao mesmo tempo de atuar como veículo de disseminação de certas doenças nas 

destinações receptoras. Se a doença for endêmica, poderá afetar os visitantes, se 

ela for exógena, poderá trazer sérias complicações aos moradores do destino. 

As doenças podem atingir os turistas, que por falta de informação, de vacinas 

adequadas ou de atendimento médico imediato, passam por problemas em suas 

viagens. Ao passo que algumas doenças causam estresse econômico e social para 

os moradores da comunidade receptora, que ao contrair um tipo de doença, poderá 

ter menos imunidade a elas do que os turistas (RUSCHMANN, 1997, p. 48). 

Equipamentos médico-hospitalares são necessários para dar suporte aos 

visitantes. É importante que os destinos turísticos tenham infra-estrutura na saúde 
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pública ou privada, com hospitais, postos de saúde, pronto-socorro e clínicas 

médicas, para eventualidades que possam ocorrer com a saúde dos visitantes. 

Os moradores de Trancoso consideram que o sistema de saúde atende bem 

a comunidade? E aos turistas? Os depoimentos reconhecem que o posto de saúde 

tem melhorado nos últimos anos, porém, ainda está longe de atender bem aos 

moradores e aos turistas.  

D. F. J., confirma que o Posto de Saúde de Trancoso, 

Não atende bem a comunidade, muito menos aos turistas. Tem até 
profissionais bons, mas você chega e tá fechado em feriados e domingos. 
Não existe isso! É como eu digo, as pessoas não escolhem dia para se 
acidentar ou ficar doente, ele tem que chegar no posto e encontrar aberto, 
com pelo menos um médico de plantão, [...] pelo menos! 
 

L. A.,  diz que o Posto de Saúde é  

Péssimo! [...] a gente teve até um caso de uma pessoa que chegou em 
Trancoso, levou um corte, era um empresário. Foi até o posto de saúde e 
não tinha materiais para os primeiros socorros. Essa pessoa fez uma 
reforma total no Posto de Saúde, desenvolveu assim o espaço físico em 
100%. 
 

L. A. S., completa que  

[...] nos últimos meses melhorou um pouco, porque um empresário, que não 
me lembro o nome, doou a ambulância totalmente equipada. O Posto de 
Saúde passou por uma reforma, os médicos estão atendendo bem, tem 
uma quantidade maior de médico agora, e está tendo material. Agora isso 
tem pouco tempo, já chegou a situação do Posto de Saúde estar tão 
precário de não ter nem gaze. [...] não ter um material para fazer um 
curativo. 
 

Os depoimentos mostram a importância que um turista teve para a 

comunidade. Sensibilizou-se com a situação da saúde, ao necessitar dos serviços 

do Posto, encontrou uma situação caótica. O empresário doou uma ambulância e 

firmou parcerias para investir no Posto de Saúde, proporcionando reformas de infra-

estrutura e instalação de equipamentos hospitalares. 
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Todo ano em Trancoso, geralmente no mês de fevereiro, ocorre o fenômeno 

da maré vermelha. Esse fato natural consiste em uma produção excessiva de algas 

no mar. Acontece em toda a orla do município de Porto Seguro, mas em Trancoso a 

incidência é maior. Ao entrar em contato com o mar, podem surgir sintomas como: 

náuseas, tonturas, enjôos e dor de cabeça.  

No ano de 2004, aproximadamente 200 turistas tiveram que se deslocar 

rapidamente para outros postos de saúde, pois em Trancoso não havia condições 

adequadas para o atendimento. L. A. S., acrescenta que “todo o verão tem o 

problema das algas, maré vermelha, [...] os turistas foram todos para Arraial D`Ajuda 

e Porto Seguro (Dist.)”. 

Verifica-se, portanto, que o Posto de Saúde não tem condições adequadas 

para atender os moradores e turistas. As pessoas, muitas vezes, necessitam 

procurar atendimento em Porto Seguro (Dist.) ou em municípios vizinhos.  

4.13 Prostituição 

O crescimento do turismo associado à prostituição tem sido motivo de alerta 

aos planejadores turísticos. Não se pode responsabilizar a atividade turística por 

causar a prostituição, contudo, pesquisas apontam que o turismo intensifica essa 

prática onde ela já existe.  

O aumento da demanda pelo turismo sexual provoca conflitos sociais nas 

localidades receptoras. “Muitas destinações turísticas têm-se tornado centros desse 

comércio ilegal, com a conivência de motoristas de táxi, funcionários de hotéis, 

operadores turísticos que incentivam e organizam pacotes de turismo sexual” (DIAS, 

2003, p. 138). 
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Em Porto Seguro (Dist.), os elementos do turismo sexual se apresentam em 

pontos na praia, praças, bairros, e casas noturnas. Diferentemente, o distrito de 

Trancoso não apresenta essa característica. Através da observação e dos 

depoimentos dos moradores, não foram constatados lugares, pontos ou 

estabelecimentos de prostituição vinculados à atividade turística.  

4.14 Níveis de segurança, criminalidade e uso de drogas 

A relação da atividade turística com a prática de crime e violência é complexa. 

É difícil estabelecer se o crime aumenta por causa do crescimento populacional ou 

se está mais especificamente associado ao turismo. Com o afluxo de turistas, cria-se 

oportunidades para o aparecimento ou ampliação de atividades ilícitas como tráfico 

de drogas e roubos.  

Os turistas são alvos certos do crime. São facilmente identificados pela 

maneira de se vestir e de falar, além de, obviamente, portarem um valor significativo 

em dinheiro, câmeras e celulares.  

Desde a convivência com os hippies, Trancoso formou uma imagem de 

destino tranqüilo, de modo simples e pacato, de beleza rústica, de liberdade, de 

permissividade quanto ao uso de drogas e ao nudismo. O crescimento demográfico 

e o desenvolvimento turístico têm transformado a imagem do destino, aumentando a 

criminalidade e a sensação de insegurança. 

O policiamento é deficiente, tem apenas um posto distrital com poucos 

policiais e uma viatura. Sobre o assunto, L. A., diz que “[...] aqui em Trancoso, a 

gente não tem segurança, sempre que você recorre à delegacia, a viatura não tem 

combustível, só tem um policial no posto. É um caos! É uma delegacia de TV”. A 

situação muda na alta temporada, quando varia o número de policiais. 
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O Sr. C. M. P., ex-comandante do policiamento de Trancoso, atualmente 

vereador, diz que há  

[...] falta de gerenciamento. Até porque, pequenos problemas estão sendo 
resolvidos em Arraial D`Ajuda e em Porto Seguro (Dist.), uma vez que tudo 
deveria ser resolvido em Trancoso. [...] na verdade eu vejo um esforço muito 
grande por parte dos policiais que ali trabalham. 
 

Segundo ele, os principais crimes são “pequenos furtos e drogas [...] o 

consumo de drogas é muito alto em Trancoso. Sempre aconteceu, principalmente 

em alta estação”. 

 Os moradores se mostraram indignados com a questão da segurança em 

Trancoso. Uns chegam a dizer que o policiamento é inexistente. J. S. V., 41 anos, 

comerciante, desabafa, “Aqui em Trancoso? Caos! Segurança? Cada um que se 

cuide, né?”. Dona M. R. S., 59 anos, padeira, diz que “Crime aqui é complicado. Aqui 

sempre acontece. Há um bom tempo, aqui era sossegado, agora acabou o sossego. 

Antes eu dormia com a porta de casa aberta. Hoje? Vai dormir pra você ver!”. 

 A falta de dados estatísticos não permite mensurar a taxa de criminalidade na 

comunidade. Entretanto, os moradores, de maneira geral, citam que os crimes têm 

se intensificado nos últimos anos. Conforme depoimento do Sr. G. P., 63 anos, 

jornalista, é “De uns cinco anos pra cá que a situação tem piorado”.  

Os tipos de crimes são os mais diversos, L. S., destaca que “Estão 

acontecendo estupros, assaltos, assassinatos, roubos, já aconteceram vários 

estupros com morte”. F. B., afirma que dos crimes existentes, o maior é consumo de 

drogas, “[...] aqui é mais droga, [...] é mais pesado pro lado das drogas. Eu acho que 

melhorou muito, quando eu era pequeno eu acho que era mais explícito, hoje é mais 

camuflado”. 
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 Observa-se que o processo de crescimento urbano, populacional e turístico, 

tem provocado a transformação de um lugar tranqüilo em ambiente de insegurança e 

violência. 
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5 O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E IDENTIDADE CULTURAL SOB A ÓTICA 

DOS MORADORES 
 
 

 Nessa seção, apresenta-se o olhar do morador sobre o desenvolvimento 

turístico e sua relação com a identidade cultural de Trancoso. 

De acordo com os moradores, o turismo trouxe mudanças na comunidade de 

Trancoso. Percebeu-se ao longo dos depoimentos, uma certa nostalgia frente ao 

esfacelamento das relações na comunidade. O Sr. R. C., afirma que “Mudou! 

Acabou aquela amizade que a gente tinha, um ajudando o outro, tá acabando [...]”. 

As mudanças referentes ao jeito simples de viver são destacadas por L. S., 

Mudou muito. Porque foi precisando ter mais coisas, antes era tudo mais 
simples. Vivia assim com pouquíssimo, agora não, tem que ser mais 
sofisticado, porque o turismo é mais exigente. [...] deixou muita gente 
isolada, porque o Quadrado é lugar super chique que já não dá mais pra 
gente ir, os nativos vão fazer o que naquelas lojas caríssimas. 

 

 Os equipamentos turísticos causaram mudanças nos valores e costumes. L. 

S., acrescenta que “[...] eram outros valores, existia uma comunidade afetiva aqui 

em Trancoso, receptiva, que compartilhava. O dinheiro não era importante, [...] era a 

união, estar junto, fazer farinha junto, mariscar, [...] eram outros valores. E hoje já se 

perderam”. D. F. J., ressalta,  

Nossa mudou tanta coisa. A maneira das pessoas se comportarem mudou, 
a paisagem mudou muito, o estilo de vida das pessoas, eu acho que mudou 
muito na realidade de vida das pessoas. Antes era uma comunidade 
pequena, onde todo mundo se conhecia, todo mundo se encontrava em um 
lugar apenas. Com o turismo, Trancoso cresceu muito, veio muita gente de 
fora para trabalhar nos resorts, nas pousadas,  muita gente veio morar aqui. 
[...] Outra coisa também, eu nunca ia esperar que em Trancoso acontecesse 
um show, com pessoas famosas, esses encontros que a Elba faz, 
Dominguinhos, Trio Virgulino, Cidade Negra. 
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Para G. R. B., antes Trancoso,  

[...] era um vilarejo, totalmente isolado, a partir da década de setenta 
começou a ter uma influência de pessoas de fora, buscando [...] um lugar 
mais isolado, a natureza, um outro estilo de vida, um estilo de vida mais 
alternativo. Aí a partir daí começou este impacto, de pessoas de fora, de 
uma nova cultura, então desde já, teve essa mudança, mas há pouco 
tempo, uns oito anos, Trancoso tornou-se um lugar referência do turismo 
nacional e internacional. Então mudou totalmente, as lojas, [...] enfim. 

 

L. A. S., vê com naturalidade esse processo de transformação, que tudo 

influencia um pouco, pois um destino turístico sempre estará suscetível a mudanças 

culturais. 

É uma cultura diferente inserida no seu meio. Eu acho que todo tipo de 
mudança tem um lado ruim e o outro bom, isso aí, não tem como você 
conseguir mudar. Uma cidade turística vai ser influenciada pelos turistas 
que freqüentam, então a tendência é essa mesmo, eu acho que é natural 
que mude, até porque se o mundo está globalizado acho que tudo tem que 
ser uma troca de contato, [...] eu acho normal essa mudança. 

 

 J. S. V., aponta que as mudanças foram para melhor. “Nós dependemos do 

turismo. Assim que o turismo foi chegando, as coisas foram melhorando. A gente 

pôde construir uma casa, outras pessoas construíram sua casa própria através do 

turismo”. 

5.1 Vantagens e desvantagens da atividade turística 

 Os moradores citaram o fator econômico como principal benefício. Para o Sr. 

D. B. S., 91 anos, aposentado, o turismo “traz é o dinheiro, [...] que larga o dinheiro 

né?, [...] esse é o principal”.  

D. F. J., diz que “[...] o turismo traz benefícios. Eu acho que a gente aqui não 

sabe como colher esses benefícios. As pessoas de Trancoso dependem 

praticamente do turismo para sobreviver. O turismo traz benefícios porque traz 

dinheiro, esse é o foco”.  
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 D. F. J., acrescenta que a comunidade não sabe lidar com os ganhos 

econômicos e acaba esquecendo dos aspectos ambientais de Trancoso. “Todo 

mundo sabe que a comunidade precisa de dinheiro, só que a gente não sabe 

administrar isso, porque não tá nem aí para o lixo, para preservar o lugar, para 

procurar conhecer, explicar, dar um bom atendimento para o turista”. 

 C. P., vê o turismo como “uma faca de dois gumes. [...] é bom porque trouxe 

empregos, melhorou a renda das pessoas, e  ruim porque detona o lugar”. 

 Os entrevistados mencionaram o turismo de massa, que se estabelece na 

comunidade, como a principal desvantagem. Os depoimentos determinam que o 

“turista de pacote” desencadeia uma série de problemas como: degradação 

ambiental, a produção excessiva de lixo, poluição sonora, congestionamento de 

veículos e sobrecarga na infra-estrutura urbana54. 

 C. P., fala que “Primeiro é o lixo, [...] sujeira, porque o turista brasileiro não é 

muito educado, [...] principalmente esse turismo de massa”. 

F. L., 53 anos, empresário, argumenta que “[...] quem causa problema aqui é 

o turista que vem de excursão, pelo volume de pessoal que chega aqui, não é 

compatível com Trancoso”. 

F. B., ressalta: “Fico incomodado quando está muito cheio, tem muito turista. 

Trancoso é um lugar pequeno, não foi projetado pra muita gente, então tira um 

pouco da nossa privacidade. A gente se sente um pouco sem espaço quando tá 

muito cheio”. 

                                                           
54 Ver reportagens sobre o turismo de massa e trânsito no Anexo B, e documentação fotográfica 
sobre o lixo no Apêndice B. 
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Para D. F. J., “É o fluxo grande de carro que incomoda bastante, [...] ônibus. 

O turista quer sair e se divertir, aí tem barulho, então incomoda um pouco pra quem 

de certa forma não tá ali envolvido”. 

 Segundo F. L., o problema do turismo “é que não existe planejamento, com 

isso surge o crescimento desordenado, o lixo e a falta de infra-estrutura”. L. A. S., 

considera que 

Trancoso não tem infra-estrutura para receber. Os muitos turistas que vêm, 
deixam a cidade suja, sujam muito as praias, [...] jogam garrafas e latinhas 
pra tudo quanto é lado. Essas festas que eles fazem, sujam muito a praia. 
Às vezes também tem aquela questão que turista pode fazer tudo, com 
aquele medo de perder o turista, deixam eles muito à vontade. [...] é muito 
carro no verão que entra. Prejudica também quem mora no cotidiano, às 
vezes você tem que sair para trabalhar ou pra algum canto, aí a cidade fica 
lotada, você não encontra ninguém pra ajudar, [...] tá todo mundo aqui 
vivendo em função do turismo e esquece da realidade. 

 

L. A., diz que a atividade turística atrai “pessoas que vêm para a 

informalidade, em busca de ganhar o seu dinheiro, e isso traz problemas, porque às 

vezes essas pessoas não conseguem emprego e acabam se prestando a assalto, 

[...] é sério esse problema”. 

D. F. J., chama atenção para o uso de drogas em Trancoso.  

Hoje, as pessoas gostam dos turistas, mas há uma grande preocupação. 
Alguns pais falam sobre a questão da droga, muita gente acha que turismo 
traz muito isso, [...] não é só cultura, traz muita droga. [...] Infelizmente tem 
muitos casos de pessoas que se enfiaram nas drogas e não voltaram mais, 
porque tem muito turista que vem curtir um pouquinho aí, usa até, mas vai 
embora entendeu? Volta a vida normal dele lá. As pessoas daqui não, 
continuam usando, e isso é uma preocupação muito grande. 
 

De acordo com os depoimentos, demonstrados sinteticamente no Quadro 8, 

observa-se que as desvantagens superam quantitativamente os aspectos benéficos. 

Entretanto, os moradores ao serem questionados, afirmaram que o turismo traz mais 

benefícios do que problemas. Apesar das pessoas reconhecerem os diversos 
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indicadores de desvantagens do desenvolvimento turístico, o aspecto econômico se 

sobrepõe aos custos sociais, culturais e ambientais. 

Quadro 8 – Vantagens e desvantagens do desenvolvimento da atividade 
turística sob a ótica dos moradores 

 
Vantagens Desvantagens 

Geração de Emprego 

Geração de Renda 

 

Turismo de Massa 

Ausência de Planejamento Turístico 

Infra-estrutura Turística Inadequada 

Degradação Ambiental 

Poluição Sonora 

Congestionamentos de Veículos 

Empregos Informais 

Crescimento Urbano Desordenado 

Produção Excessiva de Lixo 

Uso de Drogas 

Mudanças nos Costumes e Valores 

Fonte: SILVA, L. T., (2006). 

 

Para C. V. B., 48 anos, comerciante, “O turismo traz mais benefícios, lógico! 

Pois gera emprego, se tem turista, né? [...] problema tem em qualquer lugar. Acho 

que o turista não traz problema”. Para o Sr. R. C., “Traz mais benefícios. [...] tendo 

dinheiro, traz coisa muito importante”. F. B., reafirma a importância econômica do 

turismo para a comunidade, e diz que traz “mais benefícios. Sem turismo, e sem 

turista, Trancoso não funciona!”. 

G. R. B., diz que o turismo traz mais benefícios, mas chama atenção para o 

“turismo desordenado, que traz problemas”. L. A. S., afirma que  

Gostaria que fosse equilibrado, mas não é. Eu acho que acaba trazendo 
mais problema, [...] se não acontecer uma coisa de sustentabilidade, o que 
vai acontecer? Vai perder toda aquela característica de Trancoso, e o 
turismo fica desgastado porque ele vai para outro lugar. As pessoas ficam 
tão obcecadas em ganhar dinheiro, que elas não se preocupam muito com a 
preservação do lugar. 



 113 

5.2 Sugestões dos moradores para um melhor desenvolvimento turístico 

A seguir apresenta-se as principais sugestões dos entrevistados: 

• Impedir o crescimento desordenado; 

• Qualificar a mão-de-obra turística; 

• Fortalecer as associações de moradores; 

• Criar escola profissionalizante para os jovens e guias mirins; 

• Criar um programa de segurança, “Anjos de Trancoso”; 

• Ampliar os atrativos turísticos; 

• Divulgar e promover Trancoso; 

• Controlar a supervalorização de preços dos produtos e serviços oferecidos aos 

turistas; 

• Melhorar o serviço de limpeza pública; 

• Controlar a circulação de veículos; 

• Controlar o turismo de massa, a imigração e proliferação de loteamentos 

irregulares; 

• Sensibilizar e conscientizar moradores e turistas para a conservação ambiental e 

patrimonial; 

• Planejar e organizar a atividade turística e administrar a sazonalidade; 

• Nomear um administrador para o Quadrado Histórico; 

• Cobrar uma taxa do turista, o valor seria aplicado em benfeitorias na comunidade. 
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Percebe-se, por meio das sugestões, que a comunidade espera por 

mudanças. No entanto, para que as ações sejam concretizadas, será preciso um 

esforço mútuo entre comunidade, empresários, poder público, e até mesmo os 

turistas, que necessitarão de se adaptar às novas regras de visitação em Trancoso. 

5.3 Identidade cultural: percepções e referências identitárias 

Buscou-se através dos depoimentos apreender quais são as referências 

identitárias dos moradores de Trancoso. Quando questionados sobre os lugares que 

freqüentavam na comunidade, destacaram os seguintes pontos: Quadrado Histórico; 

Igreja; Mirante; e Praias. 

No entanto, quando perguntou-se sobre os lugares que as pessoas da 

comunidade freqüentavam, disseram que a maioria dos moradores não costuma 

freqüentar o Quadrado. Conforme L. A. S., no Quadrado é tudo mais caro, então a 

maioria dos moradores prefere ir para o lado da “invasão”. 

As pessoas freqüentam muito o forró, praia, [...] você observa que a 
população não dá tanta importância ao Quadrado não, as pessoas gostam 
mais de freqüentar os barzinhos da invasão, até porque é mais barato, [...] 
até a boate mesmo prefere freqüentar o Maré Alta, [...] o Bar do seu Adão 
que fica lá na praça, antiga feirinha da invasão, dia de sábado bomba, os 
barzinhos todos têm DVDs, a cerveja é mais barata [...]. 

 

 Observa-se com isso, um processo de segregação espacial, ou seja, o 

Quadrado considerado o lugar de referência para os moradores, passa a ser o lugar 

para turistas. As lojas, os bares e restaurantes são freqüentados pelos turistas que 

têm condições financeiras para consumir. Alguns moradores relataram que nem 

passam perto das lojas e restaurantes do Quadrado, às vezes, sentem até vergonha.  
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Por isso, os moradores têm criado outras opções de compra e lazer na 

periferia do distrito. Locais estes, que poucos turistas freqüentam. A situação denota 

o deslocamento nas referências identitárias. 

L. S., alerta que 

Trancoso tá perdendo as referências, porque os nativos antes moravam no 
quadrado e agora saíram quase todos, né? Então eu acho que Trancoso tá 
perdendo as referências, não tem mais muito aonde ir no quadrado, né? O 
quadrado é um shopping atualmente a céu aberto. 

 

Ao mesmo tempo em que ocorre a desconstrução de algumas referências 

identitárias, outras identificações são construídas. Contudo, há o sentimento de 

perda identitária, pois a impressão que fica, é que aquele espaço não lhes 

pertencem mais. 

Perguntou-se aos moradores o que, para eles, lembrava Trancoso? A seguir, 

alguns depoimentos: 

• “Os velhinhos conversando na porta, na janela, [...] quando eu vou à missa, eu vejo 

os velhinhos com aquele jeitinho de ser, eu acho o que mais lembra Trancoso é isso, 

aquela coisa bem havaiana no pé, [...] o pé meio cinzento, meio escuro, a pele bem 

queimada do sol. O Quadrado é o que lembra Trancoso, querendo ou não é o 

Quadrado, por isso que eu gosto das festas dos santos que aí tem os velhinhos e 

eles cantando e batucando, [...] eu acho que é isso que lembra Trancoso, as 

pessoas mais velhas” (D. F. J.). 

• “Lua cheia nesse Quadrado assim todo escuro, sem nenhum turista, só a gente. É 

a coisa mais linda!” (C. V. B.). 



 116 

• “[...] o tempo passado. Há 20 anos, conhecia todo mundo, conversava, passeava, 

não existe mais isso. Ia ao Quadrado, passeava, batia papo. Eu morava lá no 

Quadrado. Hoje não existe, não vê mais isso no Quadrado. Não tem aonde chegar, 

porque é tudo de gente de fora. Acabou-se. Era tudo nativo, família, compadre. Todo 

mundo ajudava todo mundo. Tinha muita coisa pra fazer, fogueira, dança, forró, tinha 

as coisas boas da vida. As festas eram todas no Quadrado, tudo, os festeiros faziam 

duas, três noites de festa. Turista? Quê? Não tinha nenhum. Só nativo. Há uns vinte, 

vinte cinco anos atrás, [...] se acabou” (R. C.). 

• “Quando eu olho para o Quadrado e não vejo um turista” (F. B.). 

• “A paz, a ingenuidade, a amizade, [...] Trancoso perdeu a inocência” (C. P.). 

• “São as festas, [...] cantar no samba e bater tambor. Quando termina uma festa eu 

penso na outra que já tá chegando” (J. H. S.). 

• “O que mais lembra? [...] a natureza, muito verde, a simplicidade, pé no chão, 

precisando pouquíssimo para viver” (S. C.). 

• “Qualidade de vida, contato com a natureza, contato com pessoas diferentes, de 

diversas culturas, diversas origens” (G. R. B.). 

• “O passado. [...] Quando meus filhos eram pequenos, que eles brincavam, tinha 

oportunidade pra brincar, tinha espaço. A infância dos meninos era bem melhor, não 

tinha droga igual tem hoje, [...] eu mesma perdi um filho por causa disso, de droga 

[...]” (M. G. C.). 

• “A fauna e a flora” (L. A.). 
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• “Trancoso era desse tamanhinho assim, tinha três ou quatro casas mais uma meia 

dúzia de casas, na rua, no Quadrado era cheio de mato, a igreja tinha mato por cima 

e por baixo, o mirante não existia” (D. B. S.). 

• “A tranqüilidade, [...] em alguns lugares ainda existe” (J. O. S.). 

• “Trancoso como era, eu cheguei aqui há vinte anos, era tudo muito tranqüilo, o 

povo vivia muito à vontade, hoje não pode mais viver tranqüilo” (M. R. S.). 

• “Lembrava que era a paz, [...] agora acabou” (V. P. P.). 

O que é a identidade de Trancoso para os entrevistados? 

• “O Quadrado com certeza, não tem outro igual. Você chega ali no mirante, aquela 

paisagem e tranqüilidade, as casinhas assim, é que a gente não sabe dar valor, 

quando você anda ali no Quadrado numa noite de lua cheia, passeando ali no 

inverno, não tem barulho nenhum, e você pode ficar ali atrás da igreja perto do 

cemitério, ali tranqüilo, sem correr o risco de ninguém vir e fazer alguma coisa com 

você” (D. F. J.). 

• “Mirante do Quadrado” (L. A. S.). 

• “Pra mim a identidade de Trancoso é a Igreja” (F. B.). 

• “O Quadrado Histórico” (C. P.; F. L.; J. S. V.). 

• “Essa paz, as coisas bonitas, as pessoas, a natureza” (E. C.). 

• “As praias” (L. A.). 

• “O passado, a simplicidade” (D. B. S.; M. R. S.; M. G. C.). 

• “A forma do povo receber as pessoas” (G. P.). 
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• “A identidade de Trancoso é a Igreja, o mirante e o Quadrado” (C. M. P.). 

Percebe-se nos depoimentos um certo saudosismo de quando Trancoso era 

um vilarejo pacato, onde as pessoas se reconheciam e se ajudavam. Nota-se que as 

transformações socioculturais originadas do desenvolvimento turístico, aceleram o 

deslocamento dos aspectos da identidade cultural de Trancoso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A discussão sobre a inter-relação entre cultura e turismo demonstra que o 

aspecto cultural está integrado ao processo turístico, pois o ato de se deslocar, 

essencial na atividade turística, envolve a vivência da alteridade.  

A atividade turística pode causar alterações na vida social, na dinâmica 

cultural e nas referências identitárias das localidades receptoras, interferir não 

somente nos aspectos socioculturais, mas também no ambiente natural, atuando 

simultaneamente com os elementos da contemporaneidade e da globalização. 

 A influência do turismo na identidade cultural local apresenta-se em visões 

distintas. Uma avalia que o turismo ocasiona a “perda” da identidade, outra, que   

fortalece a cultura local. No entanto, na contemporaneidade, a identidade é vista 

como algo móvel, dinâmico, em uma constante formação e transformação, interna, 

da própria comunidade, externa, do fluxo turístico e das influências da 

contemporaneidade. Portanto, substitui-se “perda” da identidade por “deslocamento” 

das referências identitárias. 

 Os impactos socioculturais, como um efeito combinado de fatores sociais e 

culturais, referem-se a uma multiplicidade de transformações provocadas pelo 

desenvolvimento da atividade turística. Percebe-se nos estudos uma tendência em 

destacar os aspectos positivos e negativos, porém considerando o relativismo do 

que é benéfico ou prejudicial. 
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 No caso da comunidade de Trancoso, o turismo tem gerado mudanças. Os 

dados sinalizam para a consolidação turística, os equipamentos como resorts, 

hotéis, restaurantes, barracas de praia, e demais atividades do comércio e serviços, 

retratam a atual fase. 

O processo de desenvolvimento turístico tem atraído imigrantes que buscam  

oportunidades de trabalho, provocando crescimento populacional. Trancoso, antes 

uma vila tranqüila, passa por uma expansão urbana com crescimento desordenado, 

surgindo loteamentos irregulares e áreas invadidas. 

 A infra-estrutura básica com a  implantação de acessos viários, reestruturação 

da rede elétrica, do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário,  

contribuiu para melhoria da qualidade de vida da população e para consolidação do 

turismo. Contudo, o rápido crescimento urbano e turístico tem superado as 

dimensões da infra-estrutura, que torna-se inadequada para receber o fluxo turístico, 

pois na alta temporada há falta de água, de energia elétrica e acúmulo de lixo. 

 No que concerne às edificações, as novas construções ligadas ao turismo,  

como, resorts, hotéis, restaurantes e barracas de praia, seguem o modelo rústico-

sofisticado. Por outro lado, aparecem residências que destoam da arquitetura 

histórica, e habitações com características de favelização. Observa-se que Trancoso  

passa por um acentuado processo de especulação imobiliária. Os moradores têm 

sido excluídos à medida que não suportam a pressão dos investidores nacionais e 

internacionais, fazendo com que cada vez mais, ocupem a periferia. 

É perceptível que os equipamentos, comércio e serviços estão direcionados 

para o turismo. A questão da sazonalidade afeta a estabilidade financeira dos 

moradores, na baixa estação, alguns restaurantes, pousadas e lojas fecham as  



 121 

portas, outros se mantêm com baixo índice de atividade, causando desemprego. A 

dependência econômica do turismo se revela, o que seria uma opção para 

incrementar a renda dos moradores, virou a principal atividade. 

Os depoimentos indicaram que a condição de vida melhorou, mas 

paralelamente, o custo de vida aumentou. A inserção de produtos e serviços  

baseados no efeito demonstração modificou os padrões de consumo, alterou os 

hábitos alimentares e a maneira de vestir. 

Certifica-se a existência de manifestações culturais que traduzem a herança 

cultural, entretanto, outras sofrem a comercialização como produto turístico. 

Detectou-se um sentimento de esfacelamento, de perda do modo de vida 

comunitário, em que as famílias se reconheciam. Isto se alinha às desvantagens do 

desenvolvimento turístico citadas pelos entrevistados: turismo de massa; 

degradação ambiental; poluição sonora; produção excessiva de lixo; 

congestionamentos de veículos; crescimento desordenado; empregos informais; 

mudança nos costumes e valores; entre outras.  

Os moradores apontaram a geração de emprego e renda como a principal 

vantagem do turismo, e no confronto com as desvantagens, salientaram que o fato 

econômico supera os problemas socioculturais. 

          Nas sugestões para controlar os impactos, os entrevistados mencionaram que 

a gestão do turismo deve levar em conta os aspectos sociais, culturais e ambientais 

de Trancoso. Espera-se que a inclusão da população na concepção do 

planejamento e organização do turismo, possa contribuir para  reduzir os impactos 

provenientes do desenvolvimento da atividade turística. 
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fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura 
& Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
BORGES, C. V. Cássia Vieira Borges. Comerciante, 48 anos, moradora: 
depoimento [07. jun. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Restaurante 
Cantinho Doce, 2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida 
ao Mestrado em Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
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CAPIXABA, R. Rosival Capixaba. Carpinteiro, 58 anos, nativo: depoimento [07. jun. 
2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Quadrado, 2005. 1 fita cassete (60 min), 
¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, 
UESC/UFBA. 
 
 
CARNEIRO, S. Sandra Carneiro. Comerciante, 45 anos, nativa: depoimento [17. 
ago. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 2005. 1 
fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura 
& Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
CONCEIÇÃO, M. G. T. Maria da Glória Teixeira da Conceição. Empregada 
doméstica, 60 anos, nativa: depoimento [18. set. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. 
Trancoso: Quadrado, 2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista 
concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
COSTA, E. Eliana Costa. Empresária, 43 anos, moradora: depoimento [08. set. 
2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Praia dos Nativos, 2005. 1 fita cassete 
(60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, 
UESC/UFBA. 
 
 
JESUS, D. F. Denise Ferreira de Jesus. Estudante, 20 anos, nativa: depoimento 
[07. abr. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 
2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em 
Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
LEITE, F. Fernando Leite. Empresário, 53 anos, morador: depoimento [09. ago. 
2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Pousada Capim Santo, 2005. 1 fita 
cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & 
Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
PAIVA, C. Cléa Paiva. Comerciante, 58 anos, moradora: depoimento [15. jul. 2005]. 
Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 2005. 1 fita cassete 
(60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, 
UESC/UFBA. 
 
 
PEREIRA, C. M. Carlito Martins Pereira. Militar/Vereador, 46 anos, nativo: 
depoimento [25. out. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do 
entrevistado, 2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao 
Mestrado em Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
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PEREIRA, G. George Pereira. Jornalista, 63 anos, morador: depoimento [12. out. 
2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 2005. 1 fita 
cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & 
Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
PINHEIRO, V. P. Valdinei Peruzzo Pinheiro. Caminhoneiro, 37 anos, moradora: 
depoimento [13. out. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do 
entrevistado, 2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao 
Mestrado em Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
SALUM, L. Leila Salum. Comerciante, 56 anos, moradora: depoimento [14. out. 
2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 2005. 1 fita 
cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & 
Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
SANTOS, J. O. Josiel Oliveira Santos. Protético, 33 anos, moradora: depoimento 
[10. out. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 
2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em 
Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
SANTOS, L. A. Leydiana Aguiar dos Santos. Estudante, 22 anos, nativa: 
depoimento [10. mai. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Quadrado, 2005. 1 
fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura 
& Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
SANTOS, M. R. Maria Ribeiro dos Santos. Padeira, 59 anos, moradora: 
depoimento [11. out. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Comércio do 
entrevistado, 2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao 
Mestrado em Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
 
 
SILVA, D. B. Délcio Borges da Silva. Aposentado, 91 anos, nativo: depoimento [10. 
out. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Zona Rural, 2005. 1 fita cassete (60 
min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, 
UESC/UFBA. 
 
 
SILVA, J. H. José Hernesto da Silva. Agricultor, 67 anos, nativo: depoimento [08. 
ago. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Quadrado, 2005. 1 fita cassete (60 
min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, 
UESC/UFBA. 
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SOUZA, G. V. Gléuson Viega de Souza. Artesão, 23 anos, nativo: depoimento [15. 
ago. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: Quadrado, 2005. 1 fita cassete (60 
min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em Cultura & Turismo, 
UESC/UFBA. 
 
 
VIANA, J. S. Jivanete Soares Viana. Comerciante, 41 anos, moradora: depoimento 
[12. out. 2005]. Entrevistador: L. T. Silva. Trancoso: residência do entrevistado, 
2005. 1 fita cassete (60 min), ¾ pps, estéreo. Entrevista concedida ao Mestrado em 
Cultura & Turismo, UESC/UFBA. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA - COMUNIDADE DE TRANCOSO, 
PORTO SEGURO, BAHIA. 
 
 

Data: ______ Hora: ______ Pesquisador: __________________  Nº Formulário: _____ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
DADOS DO (A) ENTREVISTADO (A) 
 

A. Nome: __________________________________________________________  

Sexo: Masculino ______ Feminino ______ Idade ______ 

Nativo?_______ Se sim, sempre morou aqui? ______ Se não, desde quando mora sem 

interrupção?______  

Se não é nativo, desde quando mora sem interrupção?______ 

Veio de qual Município/Estado/País? ______ Nasceu nesse lugar? ______ 

Se não, em qual Município/Estado/País você nasceu? ______ 

B. ESCOLARIDADE: 

Nenhuma (  ) Alfabetizado (  ) Ens. Fund. Incompl. 1ª a 4ª (  )  5ª a 7ª (  ) 

 Ens. Fund. Compl. (  ) Ens. Médio Incompl. (  ) Ens. Médio Compl. (  ) Sup. Incompl. (  ) 

Superior Compl. (  ) Pós-graduação ___ Aperfeiçoamento (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) 

C. PROFISSÃO: 

Profissão/Ocupação: _______________________________________ 

Ramo da atividade em que trabalha: ___________________________ 

Desde quando trabalha nessa atividade? ______ 

Trabalha como: Empregado (  ) Conta própria (  ) Empregador (  ) 

Se empregado, tem carteira de trabalho assinada (  )  
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D. CARACTERÍSTICAS DO DOMICÍLIO DO ENTREVISTADO: 

Quantos moram no domicílio com o entrevistado? ______ 

O terreno é próprio? ______ 

O domicílio é: Próprio (  ) Cedido (  ) Alugado (  ) Invadido (  ) Outro (  ) _____ 

Como é o abastecimento de água no domicílio?  

Rede geral (  ) Poço/Cisterna (  )  Outro (  ) ______  Desde quando? ______ 

Como é o esgotamento sanitário? ______ 

Rede geral (  ) Fossa (  ) Direto para rio (  ) Lago (  ) Mar (  ) Outro (  ) ______  

Desde quando? ______ 

Como é a coleta de lixo? ______ 

Coleta pública (  ) Queimado na propriedade (  ) Enterrado na propriedade (  )    

Jogado em terreno baldio ou logradouro (  ) Jogado no rio (  ) Lago (  ) Mar (  ) Outro (  )_ 

Desde quando? ______ 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 
 
1. Quais os lugares (espaços geográficos) que você freqüenta na comunidade? 

2. Quais são os locais que as pessoas da sua comunidade gostam de visitar e 

passear?  

3. Para você quais os locais são referências de Trancoso? 

4. O que os turistas visitam em Trancoso? 

5. Você gosta de ter turistas visitando a sua comunidade? Por que?  

6. Existem locais em sua comunidade que não devem ser visitados pelos turistas? 

Quais? Por que? 

7. Você considera que a sua comunidade mudou com a chegada do turismo? O que 

mudou? Como foi essa mudança? 
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8. O turismo traz benefícios para a sua comunidade? Quais?  

9. O turismo traz problemas para a sua comunidade? Quais? 

10. O turismo traz mais benefícios do que problemas? 

11. O que a comunidade acha a respeito dos turistas que visitam Trancoso? 

12. A convivência entre moradores e turistas acontece de maneira amistosa? 

Existem conflitos? 

13. Você trabalha direto ou indiretamente com o turismo? Comente sobre a sua 

ocupação/atividade? Trabalha durante o ano inteiro? 

14. Qual o período da alta estação? Durante a alta estação, você entra em contato 

com os turistas todos os dias? 

15. Qual o período da baixa estação? Durante a baixa estação, você entra em 

contato com os turistas todos os dias? 

16. Em que empregos, serviços e atividades as pessoas da comunidade estão 

trabalhando? 

17. As pessoas da comunidade participam como empreendedoras do turismo? 

18. Quais os incômodos que o turista ocasiona visitando a comunidade? 

19. O turismo melhorou a sua condição de vida? 

20. O turismo melhorou as condições de vida da sua comunidade? 

21. O que a prefeitura e o governo têm feito para a organização do turismo? E para a 

inclusão da comunidade na atividade turística? 

22. O que os prestadores de serviços privados (empresas) têm feito para a 

organização do turismo? E para a inclusão da comunidade na atividade turística? 

23. Se você pudesse opinar ou interferir no desenvolvimento do turismo em sua 

comunidade, o que faria? 
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24. Você percebe mudanças na arquitetura da comunidade (modelo das construções 

nos últimos anos)?  

25. Você participa das festas e manifestações culturais da comunidade? Quais? 

26. Você se identifica com as festas e manifestações culturais tradicionais da 

comunidade? 

27. Como você vê a participação dos turistas nessas festas tradicionais? 

28. As festas e comemorações tradicionais sofreram algum tipo de transformação 

para atender aos turistas? 

29. Qual a sua opinião sobre as festas de música eletrônica (raves) que ocorrem na 

comunidade? Você se identifica com essas festas? 

30. Você se sente influenciado (efeito demonstração) no seu modo de vestir e agir 

no contato com o turista?  

31. Trancoso nos últimos anos apresentou um grande crescimento populacional. 

Quais os problemas que surgiram? Esse crescimento está relacionado com o 

turismo? 

32. Trancoso era basicamente formado por grupos familiares que se reconheciam, e 

hoje, continuam os vínculos? O que mudou nos relacionamentos familiares?  

33. Qual a sua opinião sobre a infra-estrutura da comunidade? (rede de esgotos, de 

abastecimento de água, energia elétrica, coleta de lixo, rede telefônica entre outros). 

34. Você considera que Trancoso tem infra-estrutura adequada para receber o fluxo 

turístico? 

35. Essa infra-estrutura melhorou ou piorou nos últimos anos? 

36. Qual a sua opinião sobre o sistema de saúde em Trancoso? Atende bem a 

comunidade? E os turistas? 

37. Qual a sua opinião sobre as escolas de Trancoso?  
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38. O que o poder público (federal, estadual e municipal) tem contribuído para 

melhorar a infra-estrutura na comunidade? 

39. Os prestadores dos serviços privados têm contribuído para melhorar a infra-

estrutura na comunidade?  

40. O preço da terra aumentou nos últimos anos (especulação imobiliária)? Como 

isso tem interferido na moradia dos nativos? 

41. O turismo eleva o custo de vida em Trancoso? Como isso interfere na vida dos 

moradores? 

42. Você depende economicamente da atividade turística? E a comunidade? 

43. Qual a sua opinião sobre a segurança e a criminalidade em Trancoso? Quais os 

tipos de crimes cometidos?  

44. Você conhece alguma associação ou organização comunitária de Trancoso? 

Participa de alguma? 

45. Para você, o que mais lembra Trancoso? 

46. Indique algo que represente a identidade de Trancoso? 

 

Comentários finais: 
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APÊNDICE B – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
 
 

 

 

Foto 1 – “Samba Nativo” São Sebastião – Quadrado, 2005. 
 
 
 

 

 

Foto 2 – “Samba Nativo” São Sebastião – Quadrado, 2005. 
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Foto 3 – Preparação do “Samba Nativo” São Sebastião – Quadrado, 2005. 
 
 
 

 

 

Foto 4 – Busca do Mastro na casa do festeiro, São Sebastião – Rua da 
Invasão, 2005. 
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Foto 5 – Procissão de São Sebastião – Quadrado, 2005. 
 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Procissão, São Sebastião – Quadrado, 2005. 
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Foto 7 – Puxada do Mastro de São Sebastião à esquerda – Quadrado, 
2005. 

 
 
 

 

 

Foto 8 – Mastros em frente à Igreja – Quadrado, 2004. 
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Foto 9 – Dia de São Brás – Quadrado, 2004. 
 

 

 

 

 

 

Foto 10 – Pintura da Bandeira que fica no Mastro – São Brás (Pintor 
Damião Conceição Vieira), 2004. 
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Foto 11 – Procissão, São Brás – Quadrado, 2004. 
 

 

 

 

 

 

Foto 12 – Imagens religiosas na procissão de São Brás – Quadrado, 
2004. 
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Foto 13 – Imagem de São Brás – Quadrado/Igreja, 2004. 
 

 
 

 
 

Foto 14 – Imagem de São Brás – Quadrado/Igreja, 2005. 
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Foto 15 – Dança do Pau, São Brás – Quadrado, 2005. 
 

 

 

 

 

Foto 16 – Dança do Pau, São Brás – Quadrado, 2005. 
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Foto 17 – Puxada do Mastro, São Brás – Quadrado, 2005. 
 

 

 

 

 

 

Foto 18 – Puxada do Mastro, São Brás – Quadrado, 2005. 
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Foto 19 – “Samba Nativo” São Brás – Quadrado, 2005. 
 

 

 

 

 

 

Foto 20 – “Samba Nativo” São Brás – Quadrado, 2005. 
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Foto 21 – Festejo de São Brás – Quadrado, 2005. 
 

 

 

 

 

 

Foto 22 – Festejo de São Brás – Quadrado, 2004. 
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Foto 23 – Capoeira Sul da Bahia – Quadrado, 2005. 

 
 

 

 

 

 

Foto 24 – Capoeira Sul da Bahia – Quadrado, 2005. 
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Foto 25 – Casas – Quadrado, 2004. 
 

 

 

 

 

 

Foto 26 – Casas – Quadrado, 2005. 
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Foto 27 – Periferia de Trancoso, 2006. 
 
 
 

 

 

 

Foto 28 – Periferia de Trancoso, 2006. 
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Foto 29 – Periferia de Trancoso, 2006. 
 
 
 

 

 
 

Foto 30 – Periferia de Trancoso, 2006. 
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Foto 31 – Lixo – Estacionamento da Praia dos Coqueiros, 2005. 
 
 

 

 

 

 

Foto 32 – Lixo – Quadrado, 2005. 
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ANEXO A – MAPAS  
 
 

 
 
Fonte: <http://www.sei.ba.gov.br/geoambientais/cartogramas/regioes_eco/regioes_eco.htm>, (2006). 
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Fonte:  <http://www.sei.ba.gov.br/geoambientais/cartogramas/regioes_eco/regioes_eco.htm>, 
(2006). 
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Elaboração: Profª. Msc. Cláudia Mendes (UNISULBAHIA-BA, 2006). 
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Fonte: Folder da Companhia Aérea TAM – Arte de Cláudio Manguti, (2006). 
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Fonte: Folder da Secretaria de Turismo de Porto Seguro, (2006). 
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Fonte: <http://www.trancosoreceptivo.com/mapadetrancoso.htm>, (2006). 
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ANEXO B – REPORTAGENS SOBRE TRANCOSO 
 
 

Trancoso ganha aeroporto privado e amplia opções 
em Porto Seguro - 08/04/06 

 

 

 

 

A partir de hoje, Porto Seguro passa a contar 
com mais um aeroporto. O empreendimento 
é do Grupo Terravista, complexo hoteleiro e 
residencial instalado entre Arraial D'Ajuda e 
Trancoso, a menos de uma hora do centro e 
do aeroporto internacional. Em entrevista a 
um programa de rádio, o presidente do 

Terravista, Michael Rumpf-Gail, ressaltou que a empresa não teria realizado o 
investimento (R$10,5 milhões) se não houvesse uma forte atuação do Governo do 
Estado nas áreas de turismo, indústria e comércio.  

"As duas iniciativas, o setor privado e o poder público, se completam. Eu sempre 
digo que a Bahia faz uma política impressionantemente boa nesse sentido, 
fazendo com que as empresas privadas completem esses investimentos", 
declarou Rumpf-Gail, que estará presente na inauguração oficial do aeroporto, 
juntamente com o governador Paulo Souto, autoridades, artistas e convidados. 

O presidente do Terravista também afirmou que a demanda por mais um 
aeroporto era grande na região - um local estratégico, a poucas horas de vôo das 
capitais e das principais cidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, onde se 
concentra uma grande parte do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e da frota 
nacional de aeronaves particulares. "O aeroporto internacional de Porto Seguro 
está completamente lotado. Logo, o novo aeroporto oferece a infra-estrutura 
necessária que os aviões particulares precisam. A freqüência será mais forte 
durante o final de semana, nos dias em que as famílias se deslocam de seus 
estados para cá", disse. 

O Aeroporto Terravista tem pista de pouso pavimentada (com 1.500 metros de 
comprimento e 23 de largura), com capacidade para receber jatos executivos e 
aeronaves comerciais de até 50 passageiros. Possui ainda balizamento para 
operações noturnas, lounge para passageiros, hangar e estação de 
abastecimento para aeronaves. A estrutura vai contemplar proprietários de 
residências de condomínios e hóspedes do complexo turístico. Além disso, o 
aeroporto deverá se firmar como um ponto de encontro para empresários e 
executivos de todo o país. 

 

 
Fonte: <http://www.portoseguronoticias.com.br>, (2006). 
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Fonte: Jornal Trancoso Informativo, janeiro de 2003, p. 05. 
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Fonte: Jornal Trancoso Informativo, maio/junho de 2002, p. 03. 
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Fonte: Folder APA Caraíva-Trancoso. 
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Fonte: Informativo Instituto Sul da Bahia, 04 de junho de 2006. 
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Fonte: Jornal Arraial News, 23 de junho de 2006, p. 12. 
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Fonte: Jornal Pró-Trancoso, maio de 2004, p. 03. 
 

 

 
  

Fonte: Jornal Trancoso Informativo, dezembro de 2001, p. 04. 
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Fonte: Revista Veja São Paulo, 18 de janeiro de 2006. 
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Fonte: Jornal Notícias da Costa, Eunápolis, 20 a 31 de março de 2005, p. 12. 
 

 
 

Fonte: Folder do empreendimento residencial “Altos de Trancoso”, 2004. 
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Fonte: Jornal Trancoso Informativo, janeiro de 2003, p. 10. 
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Fonte: Jornal Pró-Trancoso, abril de 2004, p. 11. 
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Fonte: Jornal Topa Tudo, 09 de julho de 2006, p. 07. 
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ANEXO C – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS, FESTAS E EVENTOS EM 
TRANCOSO 

 

 

 
Fonte: Folder Projeto Trancoso: um legado ao futuro, 2004. 
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Fonte: Exposição dos artistas Damião e Joelma – Nativos de Trancoso - 
<http://www.damiaotrancoso.com>, (2006). 
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Fonte: Folder eventos realizados no verão 2004/2005. 
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Fonte: Folder shows promovidos por Elba Ramalho em Trancoso, 2005. 
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Fonte: Folder Convenção Internacional de Tatuagem, 2006. 
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 Fonte: Folder divulgação Programa Bahia Qualitur – Certificação de Qualidade do Estado da 
Bahia, 2004 a 2007. 
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Fonte: Folder Programa Boas-Vindas – Cursos de capacitação realizados em 
Trancoso, 2005. 

 
 
 
 



 175 

 
 

 
 

Fonte: Folder Programa Boas-Vindas – Cursos de capacitação em Trancoso, 2005   
a 2007. 


