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Percebemos que a maioria 
dos estudos, no Brasil e no 
mundo, em Antropologia, 
Sociologia, Geografi a, Eco-
nomia, Administração, tem 
uma preocupação com os 
impactos do turismo sobre 
os aspectos social, cultu-
ral, ambiental e econômico. 
Entretanto, menos atenção 
têm recebido temas como 
alteridade como processo de 
interação e relação entre os 
sujeitos num determinado 
ambiente, onde a visão do 
outro permite compreender 
o mundo; constituição da di-
ferença; relações de gênero; 

relações inter-étnicas no tra-
balho; modos de produção e 
de representações sociais.

Foi com este intuito que sur-
giu este livro, no sentido de 
desvelar caminhos teóricos 
e epistemológicos para uma 
análise do turismo como fe-
nômeno social. Ele se dirige a 
todos os estudiosos, pesqui-
sadores, profi ssionais e ges-
tores públicos e privados que 
atuam, direta e indiretamen-
te, com a educação, geografi a  
e o turismo.

A perspectiva de utilizar a noção de repre-
sentações sociais, que são já práticas so-
ciais altamente regradas e ritualizadas, é 

a de pensar a realidade social como sendo 
construída, nada tendo natural, ou ainda 
como o resultado do desenvolvimento es-
pontâneo da mente humana. Concebida 

como socialmente construída, a realidade 
social perde toda sua substancialidade, 

abrindo caminho para a compreensão da 
forma como sistemas simbólicos ou con-
juntos de símbolos e signos se articulam.

Euler David de Siqueira
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“Foi a minha primeira grande viagem. 
Foi o início do meu caminho exposto 
à vida e ao choque de diferentes cultu-
ras. Sem medo e com vontade de tudo 
querer conhecer. Hoje, quando revejo 
os álbuns de fotografi as e repasso as 
imagens e as memórias desse tem-
po, olho para o homem em que me 
tornei e revejo-me naquele Mário de 
vinte anos. Tenho mais experiência, 
é certo, mas também muitas lições 
aprendidas. Continuo a acreditar nos 
meus sonhos. Procuro, em cada dia 
que passa, conquistar mais um pouco 
em direcção a cada um deles, e acredi-
tem que ainda tenho muitos para con-
quistar. orgulho-me daquilo que sou 
e conquistei, principalmente porque 
dentro de mim continua aquele jovem 
Mário preparado para novos desafi os 
e novas viagens. Ontem foram os ma-
res e os continentes, amanhã será o 
espaço.” 

 Mario Ferreira, 
em Na Onda de um Sonho.





Prefácio

O turismo hoje é u ma realidade que chama 
a atenção não só de investidores, ávidos por lo-
calidades virgens em exoticidade, mas também 
dos cientistas sociais. As dinâmicas sociais por 
ele engendrada são de tal ordem que não é mais 
possível ignorá-lo, quanto mais deixá-lo ao encar-
go exclusivo das ciências econômicas. É chegado o 
momento da análise do turismo emancipar-se de 
disciplinas que lhe conferem um lugar meramente 
produtivo e funcional.

A coletânea Representações e Turismo. Ima-
gens e Práticas Socioculturais no Espaço consti-
tui um louvável esforço de pesquisadores que ana-
lisam o turismo por meio de um viés alternativo 
àquele usualmente visto nas ultimas décadas. O li-
vro representa também o investimento pessoal do 
seu organizador, um investigador cujas iniciativas 
revelam o objetivo de dotar o turismo de um outro 
estatuto, mais condizente com sua importância so-
cial na contemporaneidade.

Com a presente obra, o turismo ganha olha-
res que se distanciam do que, por muito tempo, 
vigorou como a norma em sua análise: a lógica ins-
trumental reducionista, própria do mundo dos ne-
gócios voltadas a valorização do capital. De fato já 
foi dito sobre o turismo desde que esse fato social 
total (MAUSS, 1974) começou a atrair os olhares 
de pesquisadores das ciências humanas. Campo de 
saber complexo afi nal, trata-se de um fenômeno 
para qual converge toda uma gama de instituições 



e práticas sociais – o turismo foi, durante muito, tempo ignorado pelas 
ciências sociais, notadamente a Sociologia e a Antropologia. Muito do 
preconceito acadêmico para o turismo como objeto de estudo ainda se 
deve à sua problematização tardia por parte dessas duas ciências.

Contudo, essa indiferença não perdurou. No fi m dos anos de 
1960, a Antropologia começou a se interessar pelos turistas assim 
como por suas interações com os habitantes locais; até então os turis-
tas eram vistos como um obstáculo à realização de etnografi as, quando 
não uma ameaça à ordem social e cultural das sociedades ditas tradi-
cionais. Vemos claramente que o turismo representava um dos aspec-
tos mais pronunciados da modernidade e, ao mesmo tempo, um dos 
principais fatores da aversão dos pesquisadores devido a seu poder e 
transformar as sociedades estudadas.

A aversão e a repulsa ao turismo por parte de uma considerável 
parte da academia parecem encontrar parte de sua explicação no fato 
de que ele esteve associado, historicamente, num primeiro momento, 
às práticas sociais próprias da aristocracia e, posteriormente, às práti-
cas de consumo crescentes das classes médias que ainda reproduzem, 
em sua forma, o lazer das classes ociosas (VIARD, 1984). Mas, tam-
bém, podemos identifi car a causa do desinteresse das ciências sociais 
pelo turismo, notadamente da parte da Antropologia, no fato de que 
ele se constituía como um fato social próprio das sociedades ociden-
tais “desenvolvidas”, ao passo que interessava, sobretudo, investigar 
o mais rápido possível sociedades e culturas tradicionais, localizadas 
nos mais remotos confi ns do planeta. Foi preciso que o próprio objeto 
da Antropologia fosse ameaçado de extinção para que toda uma revo-
lução epistemológica operasse uma transformação e uma guinada nes-
sa disciplina. Agora, o outro, é diferente e a alteridade não se encontra-
vam mais a milhares de quilômetros da sociedade do pesquisador. O 
“outro” se encontrava em sua própria sociedade. A Antropologia dei-
xava de ser a ciência do primitivo para ser a ciência da alteridade, e o 
caminho para o estudo de turista e do turismo estava aberto.

O turismo foi, desde o começo, o alvo de investida da Economia 
e, posteriormente, da Geografi a. Ainda hoje, essa primeira investida 
da Economia produz efeitos sob a forma de comentários poucos re-
veladores de que o turismo não é somente uma atividade econômica. 
Esse fenômeno nasce atravessado por questões fundamentais liga-
das às trocas econômicas e ao espaço, dai também sua apropriação 
por parte da Geografi a. Mas nem o aspecto econômico, nem o espaço 
são fenômenos exclusivos da Economia e da Geografi a. A Sociologia, 
especialmente a que remonta a Escola Sociológica Francesa, jamais 



desdenhou seja dos aspectos econômicos, seja dos espaciais, muito 
ao contrario. Obra fundamental das ciências sociais, O Ensaio sobre 
o Dom, de Marcel Mauss, aborda, como nenhuma obra jamais tra-
tou, as trocas econômicas presentes nos sistemas de prestações totais 
que mais comumente conhecemos como “Potlach”. Ora, nem por isso 
trata-se de uma obra de análise econômica. A diferença é que, para 
Mauss, a economia não estava separada dos demais aspectos da vida 
social, como a religião, a magia e os mitos – e a noção de fato social 
evidencia isso.

Mas o espaço também foi objeto de refl exão desse autor. Em As 
variações sazoneiras das sociedades esquimós, Mauss mostrava, pela 
primeira vez, de que forma a dupla morfologia das sociedades esquimós 
nada devia ao ambiente físico ou natural, o que o coloca na vanguarda 
da critica ao determinismo geográfi co. Nesse texto, Mauss mostra que 
de que maneira a dupla morfologia das sociedades esquimós revela 
dois quadros representações coletivas, operando distinções e classifi -
cações com base em pares de oposição: verão x inverno. Conforme a 
estação do ano, verão ou inverno, os esquimós possuem dupla econo-
mia e técnicas de caça, uma dupla religião, uma dupla forma familiar, 
assim como uma dupla forma de ocupar o espaço ou o território e er-
guer suas casas.

Finalmente, os esquimós articulam dois sistemas de representa-
ção e classifi cação. A dupla morfologia das sociedades esquimós não 
é, de fato, a causa das representações ou da sua vida mental, como 
também não é das ações e das práticas sociais, ao contrário, são atos 
inspirados, diria Mauss, pelas representações sociais, pelas ideias al-
tamente coletivas que nada devem às consciências individuais. As re-
presentações coletivas ou sociais são resultados, como dizia Durkheim 
(1966), há mais de um século, de uma intensa colaboração entre vivos 
e mortos que se estendem no tempo e no espaço. 

O importante a se extrair dessa análise é que esse modelo se pres-
ta muito bem para pensar e refl etir sobre as práticas que classifi camos 
sob o nome de turísticas e que acionam sistemas de representações 
distintas ao longo de um calendário. Assim, podemos pensar turistas 
se deslocando do Sudeste para o Nordeste, ou vice-versa, no momen-
to em que outras formas de representações coletivas entram em ação 
ordenando e guiando práticas sociais. Temos turistas portando con-
fi gurações mentais duplas ou triplas, da mesma forma que diferentes 
arranjos familiares e diferentes formas de apropriação do espaço.

A perspectiva de utilizar a noção de representações sociais, que 
são já práticas sociais altamente regradas e ritualizadas, é a de pensar 



a realidade social como sendo construída, nada tendo natural, ou ain-
da como o resultado do desenvolvimento espontâneo da mente huma-
na. Concebida como socialmente construída, a realidade social perde 
toda sua substancialidade, abrindo caminho para a compreensão da 
forma como sistemas simbólicos ou conjuntos de símbolos e signos se 
articulam.

É nessa linha de raciocínio que os trabalhos que integram o livro 
organizado pelo professor e pesquisador Natanael Reis Bomfi m busca 
compreender e interpretar  diferentes manifestações sociais e cultu-
rais relacionadas às atividades turísticas. As leituras certamente trarão 
renovação, bem como servirão de inspiração aos novos pesquisadores 
e estudantes que adentram esse campo atravessado de olhares. 

Professor Doutor Euler David de Siqueira
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Apresentação

Nas últimas décadas, paralelo ao contexto 
educacional e no seio das ciências humanas, Geo-
grafi a, História, Sociologia, Antropologia, Econo-
mia, entre outras, os debates sociais e científi cos 
colocam em jogo os termos representações, terri-
tório, lugar, espaços educativos, entre outros. Es-
tes debates abordam a necessidade de investigar 
os princípios fundadores de nossa relação com o 
mundo. Trata-se de fazer interagir os fundamen-
tos de uma inteligibilidade do espaço das socie-
dades com as signifi cações atribuídas ao espaço 
vivido pelo ator sociogeográfi co, construídas 
através de sua participação na sociedade e da sua 
construção identitária com o espaço1.

Esse debate no meio acadêmico tem produ-
zido conhecimento, novas proposições didáticas 
e estratégias de planejamento, tanto para a for-
mação de profi ssionais, nos diversos níveis de en-
sino, quanto para o desenvolvimento do turismo 
com base sustentável (BENI, 2006; BOMFIM, 
2005; DENCKER, 2004; BARRETO, 2003). En-
tretanto, verifi ca-se que essas produções foram 
inefi cazes, pois não acompanharam as atividades 
concretas capazes de responder às necessidades 
dos professores, de comunidades locais, de em-
presários. Logo, por um lado, os estudos propõem 

1 Aquele que pensa, refl ete e age no espaço geográfi co.
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que trabalhem os conceitos em relação às próprias realidades sociais 
do espaço como uma forma de representação destas realidades. Por 
outro lado, as práticas que se exercem no espaço apontam que, para a 
maior parte dos sujeitos, empreendimentos envolvidos no fenômeno 
turístico atuam de maneira assistemática, nas diversas dimensões es-
paciais na esfera das políticas públicas.

Portanto, as perspectivas de inspiração interdisciplinar conside-
ram as signifi cações e práticas que os atores sociais atribuem ao seu 
espaço de vivência como uma forma de reconstrução de sua realidade 
socioespacial. Assim, nós acreditamos que estas signifi cações nos permi-
tem compreender dentro de qual mundo e como eles vivem, e de afi rmar 
que as representações sociais e espaciais são pertinentes para melhor se 
compreender fenômenos da educação e do turismo e apresentar estraté-
gias que permitam a sua sustentabilidade em diversas dimensões.

Nesse sentido, a pessoa humana é o epicentro desses fenômenos 
e, para atingi-lo, os teóricos e os técnicos recorrem a princípios, con-
clusões, métodos e sistemas da Sociologia, da História, da Geografi a, 
da Economia, da Política, com o auxilio indispensável e permanente 
da Psicologia, da Comunicação, humana e social, entre outras discipli-
nas (ANDRADE, 2002).

Desde a década de 90, do século XX, que os cientistas sociais têm 
se preocupado com o tema que até agora não goza de prestígio acadê-
mico.A exemplo, Denninson Nash, da Universidade de Connecticut, 
com Antropologia do Turismo (Impactos do Turismo no México); 
Francisco Jurdão Arrones, com Os Mitos do Turismo, que denuncia 
o modelo de turismo espanhol. No Brasil, o trabalho de Just Krippen-
dorf (Doutor em Ciências Econômicas e Assesor de vários organismos 
internacionais) é aceito e difundido em vários cursos de turismo; So-
ciologia do Turismo: para uma nova compreensão de lazer e de via-
gens; John Urry; O olhar do turista busca analisar o consumo dos 
lugares, pelo turista, de forma refl exiva. 

Atualmente, destacamos os trabalhos de Santana Talavera (Uni-
versidade de La Laguna); Regina Schluter, do Centro de Investigação 
Turistica de Buenos Aires; Stella Maris A. Burne (Espanha); Tereza 
Maria Luchiari; Álvaro Banducci; Margarita Barreto (Brasil) que dis-
cutem a transformação da paisagem, dos lugares e as questões ligadas 
à cultura, memória e valorização e preservação do patrimônio.

Percebemos que a maioria dos estudos, no Brasil e no mundo, em 
Antropologia, Sociologia, Geografi a, Economia, Administração, tem 
uma preocupação com os impactos do turismo sobre os aspectos so-
cial, cultural, ambiental e econômico. Entretanto, menos atenção têm 
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recebido temas como alteridade como processo de interação e relação 
entre os sujeitos num determinado ambiente, onde a visão do outro 
permite compreender o mundo; constituição da diferença; relações de 
gênero;relações inter-étnicas no trabalho; modos de produção e de re-
presentações sociais.

Foi com este intuito que surgiu este livro, no sentido de desve-
lar caminhos teóricos e epistemológicos para uma análise do turismo 
como fenômeno social. Ele se dirige a todos os estudiosos, pesquisa-
dores, profi ssionais e gestores públicos e privados que atuam, direta e 
indiretamente, com a educação, geografi a  e o turismo.

Desta forma, a obra é estrutarada em quatro capítulos. No capí-
tulo I, Representações: conceitos e implicações no turismo, 
Natanael Reis Bomfi m discute os conceitos de representação, repre-
sentação social e representação espacial como base para ampliar o 
conceito de representações sociais do espaço e entender o turismo 
como fenômeno social.

No capítulo II, Representações e imagens no turismo, os 
autores Charles dos Reis Alves, Denise da Costa Oliveira Siqueira, 
Euler David de Siqueira, Luciana Luisa Chave Castro e Natanael Reis 
Bomfi m analisam as diferentes formas de imagens advindas das repre-
sentações e sua relação com o turismo. Eles buscam verifi car como os 
elementos históricos, culturais, materiais, identitários e ambientais, 
percebidos e concebidos pelos atores sociais, podem contribuir para a 
educação patrimonial e para o turismo cultural. 

O capítulo III, Percepção, interpretação e planejamento no 
turismo, se inicia com o texto de Gustavo Aveiro de Araújo, que dis-
cute a questão da interpretação do patrimônio e sua relação com o pla-
nejamento turístico. Em seguida, os trabalhos de Adelina Prado Caldas 
Neres, Anderson Mendonça, Djaneide Argolo, Fernanda Meneses, Lu-
ciane Aparecida Goulart e Moema Maria Badaró Cartibani Midlej bus-
cam compreendem as Representações Sociais construídas pela comuni-
dade residente acerca do seu espaço vivido, como forma de identifi car 
elementos formadores de identidade socioterritorial que podem servir 
de subsídios para a elaboração estratégias que orientem práticas sociais 
para o desenvolvimento e a sustentabilidade da atividade turística local. 

Finalmente, no capítulo 4, Representações e práticas so-
cioculturais no setor hoteleiro, Elba Karla Leão busca discutir a 
relação que se estabelece entre as representações sociais e as práti-
cas culturais dos colaboradores do setor hoteleiro, a fi m de aplicar na 
qualidade e no desempenho dos serviços e no processo de capacitação 
profi ssional desse setor. 
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REPRESENTAÇÕES:
conceitos e implicações

no turismo

17





O QUE É UMA REPRESENTAÇÃO 
SOCIAL DO ESPAÇO?

Natanael Reis Bomfi m

INTRODUÇÃO

Neste texto buscamos analisar os conceitos 
centrais que constituem a temática deste livro, 
representações e turismo. Inicialmente, as dire-
trizes teóricas farão referência aos conceitos de 
representação, de representação social e de repre-
sentação espacial que são a base do conceito de 
representação social aplicada ao turismo.

Cada vez mais estes conceitos, originados da 
Psicologia Cognitiva2 e da Psicologia Social3, nos 
ajudam a apreender as dimensões sociosimbólica 
e toplógica do conceito complexo de representa-
ção social e espacial. O procedimento metodoló-
gico consiste em associar de maneira complemen-
tar as defi nições conceituais da Psicologia Social 
com aqueles da Filosofi a4, da Psicologia Cogniti-
va, bem como da Geografi a5, a fi m de compreen-
der as representações sociais e espaciais nas suas 
diferentes dimensões.

2 Por exemplo : Piaget, 1928, 1964 ; Piaget e Inhelder, 1948, 
1966 ; Jacquinot, 1977 ; Denis, 1989 ; Bryant, 1991, 1993 ; Denis, 
1989 ; Bryant et Tversky, 1999.

3 Por exemplo : Moscovici, 1961 , 1964, 1978 ; Jodelet, 1984, 
1989, 1997 ; Moliner, 1996 ; Leme, 1993

4 Por exemplo : Kant, 1971.

5 Por exemplo : Bailly, 1984, 1986, 1990; Guérin, 1987 ; Gumu-
chian,1989 ; André, Bailly, Ferras e Guérin, 1989, 1990; André, 1998.
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Representações: conceito de base

A origem dos trabalhos sobre a representação pode ser identifi -
cado nos estudos de Piaget (1964) sobre a formação do símbolo junto a 
criança, e de Piaget e Inhelder (1966) sobre a relação entre a represen-
tação imaginada e a pensada. Os resultados têm demonstrado que a 
imagem como produto da representação tem suas raízes na imitação e 
no conhecimento de base construidos pelas crianças. Isto signifi ca di-
zer que elas constroem imagens mentais a partir de uma relação entre 
os mundos interior e exterior, resultando na construção das represen-
tações mentais e espaciais. É então, pelas relações sociais e espaciais, 
que a criança mantém com o outro e com o objeto, bem como pela 
produção mimética dos gestos que a imagem mental se constitui. 

Igualmente nestas relações, a atitude deve ser considerada como 
uma manifestação exterior de sentimentos, como uma disposição para 
agir ou reagir a certo objeto. Em consequência, geralmente a atitude 
se exerce sob o impulso de certos sentimentos, logo ela é adquirida e 
não dada (DESCHAMPS; BEAUVOIS, 1996). Os interesses, as atitudes 
são aprendidos e sua forma não é determinada no nascimento, mas 
depende do meio e das relações sociais durante o amadurecimento. A 
propósito da relação entre a construção do conhecimento, o sujeito e o 
meio, Meunier (1998, p. 37) afi rma que 

para conhecer qualquer coisa, é preciso ter uma represen-
tação de qualquer coisa, é preciso situar as experiências 
nos lugares e no conjunto de atividades sociocognitivas.

Do que precede, nós podemos inferir que as atitudes inseridas nas 
representaçãoes revelam certo senso que os sujeitos dão ao seu espaço 
de vida, a partir de sua infãncia. Esta proposição nos permite pensar 
que os sujeitos vivem no seus espaços particulares, têm representações 
e imagens que lhes dão acesso à informação e ao conhecimento. Logo, 
para avançarmos é preciso distinguir e cruzar os conceitos de repre-
sentação e imagem nas perspectivas psicológica e semiológica, a fi m 
de compreender as representações como um produto sociocognitivo, e 
não apenas cognitivo. 

Na Psicologia Cognitiva, mas também em outras disciplinas, o 
conceito de representação é utilizado para designar, às vezes, um pro-
cesso e um produto deste processo (DENIS, 1989). A representação 
como produto deve, de fato, ser examinada levando-se em considera-
ção a natureza do objeto material ou do produto cognitivo (imagem 
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mental). Estes elementos podem servir como um dispositivo de rastrea-
mento do conteúdo da representação. Por exemplo: uma fotografi aa, uma 
carta geografi ca, um desenho de uma cidade, entre outros, são produtos 
cognitivos que permitem evocar uma confi guração material do objeto 
ausente (a cidade). Assim, esses produtos são considerados como dispo-
sitivo de relação entre o mundo interior e o mundo exterior, resultando 
na interação entre o sujeito, os outros e o objeto. Eles são traduzidos pelo 
discurso e pelas imagens materiais e imateriais. Por sua vez, estas ima-
gens comportam cenas espacializadas e personagens que desempenham 
um papel no espaço, através de um processo de projeção/identifi cação 
mútua entre as cenas produzidas e os atores que a produzem.

Pelo conteúdo das representações, tanto através do discurso quanto 
da imagem, é possível conservar os elementos que as constituem (opi-
nião, valores, conceitos, estereótipos etc.). Pelo discurso, segundo as 
proposições teóricas de Laird (1994), nós consideramos os componentes 
simbólicos ou as expressões linguísticas que veiculam uma visão de mun-
do. Langacker (1990) complementa essa ideia afi rmando que o conceito 
de imagem é necessário para apreender uma mesma situação objetiva 
por diferentes expressões linguisticas ou vice-versa. Parece, então, que 
uma comunicação verbal entre os sujeitos exprime um modelo mental 
de mundo, construido simbolicamente tanto por imagem (icone), quanto 
pelo discurso (linguagem). Tudo isto nos permite dizer que conhecer coi-
sas, situações, pessoas, processos, enfi m, tudo o que está contido no espa-
ço e é considerado como signifi cante, é, ao mesmo tempo, uma imagem 
mais ou menos multisensorial do objeto em questão e de seu signifi cado.

Estas refl exões nos levam a defi nir alguns tipos de signos ou de 
objetos que são portadores de signifi cações icônicas e simbólicas. Um 
signo analógico ou icônico é a menor unidade de senso6 (palavra, cor, 
ícone de computador etc.) e nele estão presentes uma face perceptí-
vel (o signifi cante) e uma face não perceptível (signifi cado) a fi m de 
comunicar uma ideia ou um conceito ao receptor da mensagem (JA-
CQUINOT, 1977). Por exemplo, o sinal vermelho é um signifi cante. 
Isto nos leva a entender o seu signifi cado, ou seja, que não devemos 
atravessar a rua. De fato, por meio das operações complexas, as liga-
ções entre o signifi cante e o signifi cado se estruturam em palavras e 
imagens que produzem “imagens mentais complexas”(DENIS, 1989 ; 

6 No domínio da semiologia, “senso é uma ideia, uma imagem mental ou uma representação 
que contém um signo ou um conjunto de signos (particularmente aqueles da linguagem), é 
uma coisa que tem ou toma o valor do signo; é uma signifi cação objetiva de um elemento da 
linguagem (palavra, signifi cante) lhe conferindo um conteúdo” (LÉGENDERE, 1993, p. 514). 
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LANGACKER, 1990 ; LAKKOF; JOHNSON, 1990 ; MEUNIER, 1998). 
Estas, por sua vez, estabelecem uma relação com as imagens materiais 
ou produtos simbólicos traduzidos pelas fotos, desenhos, mapas, car-
tas topográfi cas, sinais interpretativos rodoviários e de turismo, entre 
outros. Estas imagens materiais são consideradas como parte de um 
código analógico relativamente autônomo ou como ilustrações de dis-
cursos, sendo possível estudá-los sem a participação direta do sujeito 
(MEUNIER, 1998). Logo, a partir de todas essas imagens, outras serão 
construídas, o que signifi ca dizer que toda imagem é resultante de uma 
que foi, previamente, formada pelos sujeitos.

Neste sentido, os trabalhos de Denis (1989) demonstram que a 
imagem é uma modalidade e uma forma de representação mental que 
tem como característica conservar a informação perceptiva. Esta pro-
priedade maior confere à imagem uma grande parte do seu valor fun-
cional, na medida em que ele se encontra inserido em atividades como 
a compreensão da linguagem, a resolução de problemas, o planeja-
mento de ações etc. Para Boudon (2000), a imagem é defi nida como 
uma forma de representação, como um conjunto de símbolos que são 
construídos por meio de relações do sujeito com o mundo e de suas 
posições nele. Ela é uma projeção perceptiva do objeto, ou seja, uma 
modalidade da representação mental que tem como característica 
conservar a informação perceptiva do objeto ausente. Neste sentido, 
a diversidade dos objetos de representação, por exemplo, as práticas 
e as situações sociais, os fenõmenos naturais e os objetos físicos, as 
produções humanas, entre outros, são enfatizados por meio de dife-
rentes informações e diferente valor da relação que se estabelece entre 
a identifi cação, o sujeito e o objeto da representação.

Em resumo, a imagem material é um produto e uma forma de ex-
pressar uma representação. Toda imagem passa pelas estruturas men-
tais complexas a fi m de produzir um modelo mental de qualquer coisa 
vivida e percebida, nos permitindo afi rmar que todos os outros tipos 
de imagem têm sua origem na imagem mental. Neste livro, particular-
mente, os texto dos autores fazem referência a dois tipos de imagens 
materiais,  a fotográfi ca e fílmica, que são registros óticos do real, e 
passam por uma mentalização do percebido. E a imagem esquemática, 
diagrama, gráfi cos, redes, mapas conceituais, entre outros, é conside-
rada como projeções do espaço exterior de nossos modelos mentais. 
Estas imagens são testemunhas das nossas atitudes ou de nossa dis-
posição natural para esquematizar coisas, cenas, relações percebidas, 
bem como para agenciar estes elementos nas nossas simulações men-
tais do real até os diferentes níveis de abstração.
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Estes elementos nos permitem afi rmar que se faz necessário 
construir um conceito de representação numa perspectiva que ligue os 
conceitos de consciencia, de conhecimento e de imagem. Além disso, 
Denis (1989) concebe o conceito de representação como um processo 
que associa categorias simbólicas. Para Jacquinot (1987),  ela é con-
siderada como o produto (imagem) de todaas as formas de atividade 
humana, e Boudon (2000) complementa afi mando que esta ativida-
de visa a produzir símbolos traduzidos como dispositivo de apreensão 
entre a linguagem e o mundo. Nesta condição de produto, a represen-
tação se manifesta pela organização de imagens materiais e mentais 
(produto cognitivo). Essas últimas são amalgamadas e fi cam dispo-
níveis na memória como produto de uma experiência cognitiva para 
uma confrontação com o objeto.

Nesta perspectiva, o ser humano é produtor de símbolos, de re-
presentações, e o espírito humano é, igualmente, o suporte destas re-
presentações. No entanto, a representação não é um tipo de percepção 
do espírito, pois evocar não é perceber novamente, “o próprio ato de 
construção do objeto representado se baseia na consciência da ausên-
cia do objeto” (ELRALY, 1999, p. 181). 

Considerando a análise da natureza e das formas de representa-
ção, é possível pensar que ela é tributária de uma ação social, de prá-
ticas individuais e coletivas, de situações vividas. Ela, então, emerge 
integralmente fundida na consciência compartilhada da ausência do 
objeto (QUINN, 2001 ; ELRALY, 1999). Sobre este ponto, nós supo-
mos que o conhecimento está estuturado sobre a consciência, e se in-
sere nas representaçãos por meio da experiência que o sujeito tem com 
o mundo e as coisas, os fatos, as informações, as noções, os conceitos 
etc. Então, a representação é uma forma de conhecimento construído 
pelo sujeito através de suas práticas e experiências do cotidiano, e elas 
podem ser um guia para a ação, pois orientam as condutas e o agir dos 
atores sociais (ANADÓN, 2002).

Esta proposição pode ser reforçada pela ideia de Bolderie (1997) 
de que cada novo conhecimento nasce de outros conhecimentos e 
segue diferentes etapas: 1) apreensão ou visão fragmentada da reali-
dade; 2) análise ou percepção de diferentes partes que constituem o 
conjunto; 3) síntese ou organização dos saberes num conjunto lógico. 
Logo, a relação recíproca entre as representações e a construção de 
saberes implica em múltiplos conhecimentos, tanto aqueles sistema-
tizados pela comunidade científi ca, quanto aqueles construídos pela 
experiência subjetiva das práticas sociais no espaço vivido. Neste sen-
tido, o conhecimento é concebido como uma elaboração de imagens de 
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diferentes níveis de complexidade e de abstração. Estas se produzem 
pela relação entre a identifi cação, o sujeito e os objetos do mundo.

Compreendemos, então, que no processo de desenvolvimento 
do sujeito existe um mundo interior e um exterior que se confrontam. 
Este processo passa pela imagem mental e insere o processo de apren-
dizagem, estruturando assim representações como produtos cognitivos. 
Neste processo, a representação ocupa lugar num continuum que vai do 
vivido cognitivo individual até os esquemas sociais, culturais e ideoló-
gicos, refl etindo e expressando uma reação intencional a uma situação 
praticada no espaço de vida dos sujeitos. Assim, a representação pode se 
manifestar pela atitude, por uma ação sobre o outro e sobre o próprio su-
jeito; ela é uma expressão abstrata orientada e que orienta as condutas.

Essas diretrizes teóricas da Psicologia Cognitiva e da Semiolo-
gia nos permitiram analisar o conceito de representação, mas não nos 
permitem responder como estas representações são produzidas so-
cialmente. Logo, faz-se necessário abordar a teoria da representsação 
social, elaborada ao seio da Psicologia Social europeia, colocada, em 
princípio, pelo trabalho de Moscovoci (1961), La psychanalyse, son 
image et son public.

O conceito de representação social

O estudo das representaçãoes sociais se apresenta como um 
largo campo de pesquisa nos diferentes setores das ciências sociais e 
humanas (JODELET, 1989). O termo tem sua origem nos trabalhos 
de Durkheim (1963), quando ele fala de representações coletivas. A 
expressão representação social pode ser utilizada para designar tanto 
um conjunto de fenômenos, permitindo defi nir o conceito, quanto um 
conjunto teórico construído em torno da própria noção de representa-
ção social (MOSCOVICI, 1961).

O livro Les représentations sociales sobre a organização, de Jode-
let (1997), apresenta um conjunto de trabalhos de pesquisa que utilizam 
a noção de representação social nas diversas disciplinas. Após trinta 
anos, esta noção, anunciada por Moscovici (1961), tem sucistado outros 
trabalhos e debates, tanto na Europa, quanto nas Américas do Norte e 
do Sul, e na Austrália. Esta noção, que veio de um conceito central da 
Psicologia Social, toca diferentes domínios científi cos que são objetos da 
Psicologia, da Biologia da Saúde, da Educação, da Geografi a etc.

Nas ciências humanas e sociais, os estudos sobre as representa-
ções sociais ocupam um lugar importante e buscam explicar a relação 
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entre as produções mentais e as dimensões materiais e funcionais da 
vida dos grupos. Nesta perspectiva, as representações sociais se cons-
troem como uma forma específi ca de conhecimento qualifi cado de 
“espontaneidade” de “pensamento natural”, “pensamento natural” ou 
“conhecimento do senso comum” (JODELET, 1984), localmente com-
partilhado e legitimado por um grupo social ou, ainda, no seio de uma 
cultura (JODELET, 1984; ABRIC, 1996; GUIMELLI, 1999; RATEAU, 
1999). Para a maioria destes autores, estes conhecimentos não devem 
ser invalidados. Eles são frequentemente distintos do conhecimento 
científi co, mas não deve ser negligenciada a sua importância, pois es-
tes conhecimentos, que vêm das representações, sociais contribuem 
para a construção social de nossa realidade. Logo, as representações 
sociais designam uma forma de pensamento social, uma forma de co-
nhecimento socialmente elaborado e compartilhado que permitem a 
construção e a circulação de um saber que é comum ao conjunto social.

Segundo Moscovici (1961), as representações sociais são domínio 
de opiniões em relação aos objetos do ambiente social. Então, elas são 
como um conjunto de conceitos e afi rmações que tem sua origem nas 
interações sociais (MOSCOVICI, 1978). Para Herzich (1973), as repre-
sentações sociais têm um duplo aspecto, o conteúdo e o processo de 
conhecimento. Ou seja, elas são, às vezes, constituidade um conjunto 
de ideias, crenças, preconceitos, opiniões, atitudes relativa a um obje-
to e à reconstrução do objeto (JODELET, 1984; MORIN, 1984; LEME, 
1993; GUIMELLI, 1994; LASSARE, 1995;  ABRIC, 1996, 1999). Gior-
dan e de Vecchi (1978) afi rmam que as representações são concepções 
que têm sua origem no individual e no social. 

Do ponto de vista operacional, uma representação social se apre-
senta como um conjunto de elementos cognitivos (FLAMENT, 1994). 
Logo, a natureza e a complexidade podem variar da simples opinião 
até os estereótipos ou preconceitos. Segundo Mannoni (1988), uma 
representação social se apresenta como uma fi gura metamorfoseada 
do objeto, revelada por imagens simbólicas, “representações coleti-
vas”, pelo sonho individual e coletivo traduzido em mitos (imaginário) 
e crenças (concepção, opinião, certitude). 

Para este mesmo autor, estereótipos e preconceitos são produ-
tos, elementos constitutivos do pensamento, que se apresentam como 
elaborações grupais que refl etem, em um momento dado, o ponto de 
vista dominante do grupo sobre certo assunto. Eles podem, também, 
ser concernentes a fatos e situações em que as pessoas têm de produ-
zir imagens, e se impôem como um valor atribuitivo ou predicativo. 
Este é considerado tanto pelo sujeito que fala como por aqueles que o 
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escutam sobre um assunto entendido ou subentendido (MANNONI, 
1988), Particulamente, ele defi ne estereótipo como imagens mentais 
estáveis, constantes ou susceptíveis de modifi cações sobre o objeto. 
Trata-se de uma “imagem pré-formada” em relação à mentalidade co-
letiva, logo são chamadas de ideias recebidas. O estereótipo, também, 
é um facilitador da comunicação pelo seu lado convencional e esque-
mático, servindo para encurtar um discurso longo. Isto quer dizer que 
ele é um recurso do pensamento. Já o preconceito é um ponto de vista, 
uma convenção social de particular interesse para algumas questões, 
também se apresentando como uma elaboração mental simples e uni-
fi cada para todos os membros do grupo. 

De fato, existe um jogo de conexões e de trocas entre os diver-
sos elementos das representações sociais, preconceitos, estereótipos, 
crenças, opiniões etc. Por exemplo, todas estas noções têm relação 
umas com as outras, mas é importante ter cuidado para não globali-
zá-las, pois isto pode nos levar a certa confusão. Portanto, as relações 
não são de equivalência, mas respondem a uma lógica de inter-relação 
ou de combinação de identidade respectiva. Neste sentido, o turismo, 
como um fenômeno social, é alvo de vários tipos de “preconceito” den-
tro e fora da academia, considerado, ainda, uma temática que desper-
ta pouco interesse para a pesquisa e é tido como de baixa relevância 
no campo das ciências humanas, apesar de já possuir, no interior da 
academia, o status de ciência, em razão dos esforços de vários centros 
de investigação nacionais e estrangeiros e de ter a retaguarda das pós-
graduações existentes no País. 

Nesta perspectiva, as representaações sociais são fenômenos 
complexos que ultrapassam as categorias lógicas e invariantes, pois 
elas se organizam como um saber sobre o real. Elas são concebidas 
como teorias do senso comum que os sujeitos elaboram sobe a nature-
za dos eventos, dos objetos e das situações no seu mundo social. Elas 
são, também, imagens, valores e ideias facilmene identifi cadas pelo 
grupo social, pois são formadas a partir das maneiras de conceituar 
a realidade cotidiana própria de um grupo (ANADÓN, 2002). Assim, 
elas são resultantes das interações entre a intersubjetividade e o cole-
tivo (LEME, 1993), e entre o cognitivo e o social.

Os indivíduos se constituem como atores sociais em relação às 
ideias que eles forjam do mundo. Estas ideias se constroem a partir de 
referências, valores, crenças, experiências, comunicação, linguagem, 
práticas sociais. Estes elementos contêm o imaginário, a memória so-
cial de um grupo, e regulam os comportamentos dos sujeitos. Assim, 
uma representação é construída em torno de objetos precisos, reais ou 
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imaginários, e deve ser apreendida, levando-se em consideração o vi-
vido pelos sujeitos, porque não se trata de uma reprodução do real no 
plano subjetivo, mas de uma reorganização signifi cativa, estruturada 
pelo processo de apreensão do objeto.

Nesta perspectiva, compreender o objeto de estudo ou o fenôme-
no, o turismo, exige, antes de tudo, entender que o conhecimento cien-
tífi co se processa a partir da relação entre os sujeitos e o objeto, a partir 
dos níveis de experiência que esses travam com o mesmo. Isso signi-
fi ca dizer que o conhecimento empírico, desenvolvido a partir de suas 
experiências com o fenômeno no espaço vivido, tem uma importância 
fundamental para a construção da ciência. Essa, por sua vez, apresenta 
um arcabouço teórico e metodológico que permite a sua evolução epis-
temológica, contribuindo não só com o seu avanço, mas também com  
sua intervenção social. Assim, é possível afi rmar que as representações 
sociais fazem parte do cotidiano, que são um produto da comunicação e 
da linguagem. Logo, elas são constituídas de imagens e de linguagem, e 
simbolizam atos e situações que orientam o agir dos atores sociais. Elas 
são, portanto, uma modalidade particular de conhecimento que tem 
como função a comunicação entre os sujeitos, e orientam suas condutas. 

Parece-nos que as representações sociais são entendidas como 
um conjunto de conceitos e afi rmações originadas da vida real, vei-
culadas por meio da comunicação entre os indivíduos e que circulam 
no espaço vivido. Vale salientar que a noção de representação social 
deve ser articulada à noção de representação espacial, porque estas 
representações  se produzem pelas interações sociais ou por compor-
tamentos que se inscrevem e se projetam no espaço. A este propósito, 
considerar o espaço como um recurso de interação simbólica implica 
em percebê-lo como conteúdo, mais do que como um “ lugar” onde o 
indivíduo e o social se ligam (REMY; VOYÈ, 1981). 

Mas, como as representações sociais e as representaações espa-
ciais se articulam? O que é uma representação espacial? Uma incursão 
em diversos trabalhos de pesquisa, no domínio da Filosofi a, da Psicolo-
gia  e da Geografi a se faz necessária, pois os conceitos de representação 
social e espacial estão presentes nas diversas ciências humanas e sociais.

O conceito de representação espacial

Pesquisas e comunicações colocam em evidência a noção de re-
presentação em diversas disciplinas. Assim, os trabalhos de Piaget 
(1928, 1948, 1966) em Psicologia Cognitiva, e os de Moscovici (1961, 
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1964, 1978), em Psicologia Social, se apresentam como guias que po-
dem, às vezes, enriquecer e esclarecer este tema. Dos trabalhos de Pia-
get (1928) e de Piaget e Inhelder 1948) destacam-se La représentation 
du monde chez l’enfant e La représentation de l’espace chez l’enfant 
que abordam elementos da representação topológica7 do espaço que 
precedem geneticamente as representações projetivas e euclidianas do 
desenvolvimento humano. Este processo coloca em evidência o mun-
do interior e o exterior do sujeito, negando a ideia de espaço como 
substrato homogêneo ou como conteúdo.

Um sentimento de pertença se desenvolve e se localiza numa 
rede de lugares valorizados segundo seu valor simbólico e seu poten-
cial identitário (PARAZELLI, 2002). Nesse sentido, o turismo se in-
sere como um fenômeno social que envolve deslocamento e relações 
de pessoas num determinado espaço gegráfi co. Esse, numa visão kan-
tiana, é dinâmico na medida em que sua objetividade permite que as 
coisas existam. Por outro lado, numa visão aristotélica, ele é subjetivo, 
ou seja, percebido, vivido e concebido de diversas formas, logo trans-
formado e ressignifi cado com o espaço turístico, lugar turistico, lugar 
de memória de identidade.

Parazelli (2002) reafi rma que o fundamento cognitivo das repre-
sentações espaciais, da rerpresentação topológica parece constituir 
um esquema, em princípio, fundamental para compreender a gênese 
do processo identitário. 

Assim, em relação às proposições de Piaget (1948), associadas 
aos trabalhos de Sami-Ali (1974) que tratam do espaço imaginário e 
do corpo, bem como às ideias de Demarais (1991) sobre a dimensão 
afetiva do sujeito com o espaço, Parazelli (2002) conclui que a repre-
sentação topológica dos lugares de pertença se insere na experiência 
identitária entre o imaginário e o real, estruturando a relação entre o 
indivíduo e o coletivo dos sujeitos em relação ao espaço, desenvolven-
do sua consciência territorial, condição fundamental da socialização.

Nestas condições, por uma formação de experiências vividas e 
etapas, as relações entre sujeito e sujeito, sujeito e espaço se cons-
troem, se estruturam e se desconstroem, mas as representações nunca 
se destroem, entretanto elas se transformam no inconsciente desses 
sujeito. Assim, a relação entre o sujeito e o espaço integra duas di-
mensões: uma subjetiva e outra objetiva. Explicando: a objetividade 

7 Conceito que analisa a situação da posição de continuidade e limite no espaço. As noções 
de proximidade  e descontinuidade tem um papel maior nas defi nições de espaço topoló-
gico (Parazelli, 2002). 
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do espaço repousa sobre o seu conteúdo, sobre todas as coisas que ele 
possui. As coisas são perceptíveis e fazem parte da estrutura e da reali-
dade empírica do espaço. O turismo, como prática social, faz parte do 
espaço e, ao mesmo tempo, dele se apropria, transformando-o em lu-
gar turístico. Ainda, os sujeitos, seja o turista ou o ator da comunidade 
pertencem ao espaço consumido por essa atividade, onde a subjetivi-
dade dos mesmos se apoia sobre o senso que eles atribuem ao espaço 
vivido, visitado ou mesmo experenciado, resultando em representa-
ções elaboradas e construídas. 

Em síntese, o lugar turístico é uma construção do espaço geo-
gráfi co consumido pela atividade turística, resultante da sensibilidade, 
vivida e percebida pelos sujeitos a partir de suas experiências e de suas 
práticas.

Neste sentido, o turismo, antes de ser um fenômeno econômico, 
é uma experiência social que envolve pessoas que se deslocam no tem-
po e no espaço em busca de prazer e diversão, e atende não apenas às 
suas necessidades físicas imediatas, mas também os seus imaginários. 
Assim, o fenômeno turístico se apresenta como um misto entre a sub-
jetividade e a objetividade que compõem os processos socioculturais, 
políticos, geográfi cos e econômicos (GASTAL, 2000).

Até esse ponto, nós verifi camos que as representações sociais apre-
sentam dimensões simbólicas dos atos e das situações veiculadas por 
meio da comunicação e da linguagem, ao passo que as representações 
espaciais se apresentam pela dimensão topológica que faz referência às 
estruturas sociais que se integram na objetividade (realidade empírica) 
e na subjetividade do espaço (senso atribuído a esta realidade).

Estas duas dimensões se complementam e se imbricam, associa-
das às outras como a afetividade, a estética e a política, colocando em 
evidência a relação entre os mundos interior e exterior, a estruturas 
e as formas destas representações. Para reforçar essas ideias, a Geo-
grafi a propõe a noção de espaço vivido8, que considera os fenômenos 
físicos, fi siológicos e psicológicos como indissociáveis. O trabalho de 
Frémont (1976), La région, espace vécu, e a de Frémont, Hérin, Che-
valier e  Renard (1984) Géographie sociale são exemplos eloquentes. 
Estes estudos tentam construir um tipo de triângulo entre a Psicologia 
(espaço percebido), a Sociologia (espaço vivido) e as Ciências Políticas 
(espaço concebido). Assim, os coneitos originados dessas ciências têm 

8 Esta expressão integra simultaneamente as expressões espaço representado e espaço 
de vida. Ela pode ser substituída por aquela de território, pois este explica que os homens 
vivem nos lugares (GUMUCHIAN, 1989). 
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permitido integrar a percepção dos caracteres objetivos de estrutura-
ção aos fatores subjetivos dos fenômenos naturais, culturais e sociais, 
permitindo, por sua vez, estudar o fenômeno do turismo numa pers-
pectiva interdisciplinar.

Nesta perspectiva, os pesquisadores se interessam pelos grupos 
sociais e a maneira como eles compartilham o espaço em relação às 
características culturais (sentimento de pertença, atitudes e compo-
nentes particulares, etc) . Nesta referência, o espaço vivido pode vir a 
ser um território de apropriação. Assim, o conceito de território se faz 
importante, pois ele associa prática e representação, ou seja, elemen-
tos de uma realidade socioespacial e simbólica.

Diante do exposto, resta-nos, apenas, precisar o conceito de re-
presentação social do espaço. Para tal, faz-se necessário associar o 
conceito de representação social àquele de representação espacial, a 
fi m de fazer avançar o conceito base e sua relação com o turismo, para 
entender os capítulos que se seguem nesta obra.

Fazemos referência, então, ao conceito de Gumuchian (1989) em 
que as representações sociais e espaciais, enquanto processo, são es-
quemas mentais que se elaboram e se constituem apoiados em ima-
gens múltiplas do espaço. Masson (1994), concordando com essas 
ideias, afi rma que as representações permitem que cada indíviduo 
compreenda e ordene o real, assegurando certa comunicação com o 
outro e com a sociedade. 

Todavia, estes esquemas não podem ser apreendidos em um 
momento dado, então subentendemos que as representações sociais 
e espaciais se originam, se desenvolvem e se transformam dinamica-
mente : o objeto – o real espacial – o sujeito. A este respeito, o espaço 
qualifi cado é concebido como suporte das práticas e das representa-
ções sociais e espaciais. Trata-se de lugares portadores de senso, luga-
res ideológicos que têm um papel fundamental, permitindo aos sujei-
tos e aos grupos sociais organizar seu espaço de vida.

Portanto, é ancorado nestes esquemas que o marketing turistico se 
faz presente. Trata-se de um sistema sociosimbólico, ancorado ao espaço 
concebido, que projeta imagens e determina um tal espaço (lugar turísti-
co) não qualifi cado, mas que pode vir a ser um espaço simbólico, um es-
paço sonhado\imaginário, um espaço ativo, um espaço de contemplação 
(DIENOT, 1985; ANDRÉ, 1989; GUMUCHIAN,1989). Enfi m, um espaço 
representado socialmente, com representações concebidas como artefato 
destinado a atribuir um senso às ações e às percepções do sujeito. 

Diante do exposto, podemos afi rmar que as representações es-
paciais, consideradas como um produto, são um conjunto de imagens 
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que se insere num sistema simbólico e nas práticas reais de um espaço 
dado. Estas imagens reconstroem o real, avaliam as atitudes dos sujei-
tos em relação às suas práticas, orientando, assim, as práticas vividas 
no espaço de vida dos sujeitos. Estas proposições teóricas nos levam 
a defi nir as representações espaciais articuladas com as representaa-
ções sociais, como múltiplas imagens de um espaço não qualifi cado, 
mas sucesptível de receber diferentes signifi cações. Estas imagens são 
estruturadas pelas representaações mentais e as práticas efetivas que 
se inscrevem num dado território.

Apesar dos esforços que alguns geógrafos têm feito para concei-
tuar e apreender as representações espaciais, as representações sociais 
estão implicitamente circunscritas pela força semântica dos termos 
utilizados nos seus textos, como: “práticas de socialização espaciali-
zadas”, “relações sociais nos lugares”. Assim, como nos lembra Para-
zelli (2000), faz-se necessário ampliar o estudo do papel do espaço a 
fi m de melhor compreender a estrutura identitária dos indivíduos e 
a posição dos grupos sociais em relação ao conjunto de processos re-
lativos às diferenças sociais. Por exemplo, a atividade turística, como 
fenômeno social e econômico, apresenta objetivos que visam à maxi-
mização do lucro, de experiencias psicológicas, dos impactos sobre o 
social, ambiental e econômico, principalmente para a comunidade lo-
cal, de uma logistica temporal e espacial. Isso coloca estranhos frente a 
frente, agregando mão de obra feminina e minorias étnicas excluídas, 
muitas vezes difi cultando o relacionamento entre o visitante, o turista 
e o anfi trião, uma vez que o grande paradoxo do turismo é que a ativi-
dade coloca em contato pessoas, muitas vezes da comunidade, que não 
enxergam a si mesmas como pessoas, mas como portadoras de uma 
função precisa e determinada. 

Nesse sentido, Parazelli (2002) considera o espaço como a casa 
de toda experiência possível, o que signifi ca dizer um lugar de sociali-
zação, pois os indivíduos estabelecem relações sociais desenvolvendo 
estratégias, práticas e aprendizagens sociais marcadas por uma inten-
sa atividade simbólica. Este mesmo autor nos lembra que, na grande 
maioria dos trabalhos sobre representações e práticas socioespaciais de 
jovens (RUDICK, 1996 ; FIZE, 1994 ; LUCCHINI, 1993 ; RENE, 1993 ; 
KOKOREFF, 1993 ; ROULLEAU-BERGER, 1991 ; ORTROWETSKY, 
1998), os autores raramente fazem uso dos conceitos da ciência da lin-
guagem. Por isto, algumas noções pertencentes à semiologia, como: 
imagem, símbolo, signos, são levadas em consideração nesse texto. 
Além disso, sobre as representações espaciais, esses estudos utilizam 
muito mais o termo representações das práticas sociais no espaço do 
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que representações sociais do espaço, embora eles sejam também im-
portantes, uma vez que aportam elementos teóricos sobre a relação 
entre o sujeito e o espaço.

Todo este aporte teórico nos leva a consagrar a discussão da no-
ção de representação social do espaço. Para tal relação entre o social e 
o espacial, Parazelli (1997) nos lembra que, a priori, é necessário con-
siderar, em princípio, que toda representação espacial é, em si, social, 
pois não existe sociedade sem espaço e vice-versa. Assim, no seio das 
problemáticas sociais, o espaço vem a ser cada vez mais uma chave 
para a compreensão e explicação das realidades e identidades socioes-
paciais, colocando em evidência signifi cações sociosimbólicas que es-
truturam as relações sociais, topológicas, estéticas, afetivas e políticas 
entre os sujeitos e seu território. Nós acreditamos que se levando em 
consideração esses elementos, poderemos avançar teoricamente no-
ção de representação social do espaço.

Uma noção da representação social do espaço

Percebemos que o espaço “real” do território é pleno de “práticas 
reais”9 inseridas num largo campo que envolve uma ordem espacial, 
temporal, interpessoal, e atividades exercidas pelos sujeitos na vida 
cotidiana (DIENOT, 1985). Assim, podemos supor que existem, talvez, 
“territórios” realmente, ou aparentemente, designados como conjec-
turas do tempo. Isto é bem visível no campo do turismo, da educação, 
da saúde, quando se utiliza os termos, por exemplo: “território da cul-
tura”, “território de identidade”, “território de memória coletiva”, “ter-
ritório do passado”, “território do imaginário”, entre outros. 

Diante do exposto, é possível considerar o território como um con-
tinuum entre o “real” e a representação do “real” que se insere no tempo 
e no espaço. Isto signifi ca dizer que a dimensão temporal defi ne o espaço 
e confere um status ao território. Além disso, os termos: “imaginário”, 
“valores”, “percepção” nos remetem à dimensão simbólica das represen-
tações (as imagens simbólicas), aos signifi cados que os sujeitos atribuem 
ao espaço, aos lugares, ao território, revelando como a relação entre as 
representações sociais e as representações espaciais se articulam.

9 É preciso considerar que as representações são também práticas mentais. Por esta razão 
podemos utilizar o termo práticas (DIENOT, 1985). 
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Nesse sentido, Cologan (1985) questiona sobre as representações 
sociais do espaço e a mobilidade dos indivíduos na cidade. Quando 
analisamos o turismo como fenômeno, este questionamento é eviden-
ciado, pois o mesmo envolve deslocamento e relações de pessoas num 
determinado espaço gegráfi co. Nesse sentido, o autor supõe que as 
dimensões práticas, afetivas e socioculturais são inseparáveis e sabe 
que os sujeitos se movimentam. Logo, existem mobilidades na cidade, 
segundo os grupos de pertença e os aspectos urbanos específi cos. Vale 
distinguir os termos cidade e espaço urbano. Segundo Santos (1988) 
e Lefébvre (1999), a cidade é a forma, é a materialização de determi-
nadas relações sociais, enquanto o espaço urbano é o conteúdo, é a 
materialização, no espaço, das próprias relações sociais. 

Ora, nesta linha de raciocínio, conclui-se que a materialização 
corrobora para a organização territorial dos movimentos socioespa-
ciais urbanos, em função: do uso dos meios de transportes (a pé, de 
carro, ônibus, trem, metrô etc.), das relações interativas de apropria-
ção do território (ponto de prostituição, camelôs, fl anelinhas, aposen-
tados, etc.), dos grupos de pertença (relação amigáveis, vizinhança, 
prestígio cultural etc.), das práticas distintas de consumação e fre-
quentação (tipos de restaurantes, de boutiques etc.) e da projeção de 
educação dos sujeitos (universidade, tipo de escola, tipo de clube etc.), 
esses são elementos, entre outros, que podem alimentar uma repre-
sentação do espaço urbano ou da cidade. Entretanto, quando ele utili-
za o termo representação social do espaço para se referir às dimensões 
práticas, afetivas e socioculturais que os sujeitos têm com o espaço, ele 
tenta apreender a relação entre as dimensões simbólicas, topológicas, 
afetivas e políticas.

Esta relação estrutura e produz as representações sociais do es-
paço que podem ser defi nidas como diversas formas de conhecimento 
de intermediam a ligação entre o sujeito e o seu espaço de vida. Isto 
projeta múltiplas imagens de um espaço representado, revelando os 
contextos de interação, identifi cação e apropriação coletiva dos luga-
res. Então, essas imagens, defi nidas como representacionais, carregam 
elementos das diversas representações de uma certa realidade social e 
de um certo espaço. A partir deste ponto de vista, nós acreditamos que 
a análise destas imagens pode permitir que se apreenda o conteúdo 
das representações sociais do espaço turístico.





CAPÍTULO II

REPRESENTAÇÕES 
E IMAGENS NO TURISMO
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 
ESPAÇO URBANO TURÍSTICO DE 

ILHÉUS, BAHIA (BRASIL), NA 
PERSPECTIVA DO RESIDENTE

Charles dos Reis Alves
Luciana Luisa Chave Castro

Natanael Reis Bomfi m

INTRODUÇÃO 

O espaço urbano constitui um importante lo-
cal para estudos, pois é nesse ambiente que ocor-
rem as mais diversas formas de manifestações, se-
jam políticas, culturais ou sociais. O espaço urbano 
revela traços das organizações sociais e, igualmen-
te, evidencia a maneira como isso ocorre. Nele as 
pessoas criam estruturas, agem sobre a natureza, 
modifi cam e constroem paisagens, confrontando e 
sendo constantemente confrontadas pelo espaço. 

Nessa visão epistemológica, o espaço urbano 
surge do movimento dinâmico e contínuo de produ-
ção e reprodução, onde o espaço urbano real e o sim-
bólico caminham juntos à medida que o indivíduo 
atribui valores e signifi cados ao primeiro. O espaço 
urbano é fonte de signifi cados, revelando variadas 
representações sociais. Nesse sentido, a imagem ma-
terial refl ete as subjetividades, podendo-se dizer que 
as fotografi as materializam e refl etem a subjetivida-
de dos sujeitos em relação ao espaço real urbano. 

No turismo, o espaço urbano ganha destaque 
por ser um ambiente de descobertas e, portanto, 
áreas a serem fruídas e compreendidas pelos turis-
tas, considerando as construções simbólicas geradas 
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pelo lugar, incluindo a história, as belezas naturais, os valores sociais e a 
identidade cultural do local. 

A cidade de Ilhéus, Bahia, Brasil, como espaço urbano turístico, 
expressa essa materialidade através de características naturais, cultu-
rais e históricas surgidas ao longo do tempo, decorrentes do contexto 
social e das representações simbólicas dos residentes. Dentro da con-
fi guração do desenvolvimento do turismo no Estado da Bahia, a cidade 
integra a Costa do Cacau, assim denominada referenciando o cultivo 
do cacau, fruto que possibilitou não apenas o avanço econômico, como 
também a construção de imaginários a respeito da sociedade local. 

Como potenciais naturais, Ilhéus possui diversos rios e 83 km de 
praias. Sua fauna e fl ora são reveladas pela Mata Atlântica. As carac-
terísticas históricas e culturais estão alicerçadas em traços do seu pro-
cesso de ocupação e colonização. Ilhéus, cidade que possui 471 anos, 
está localizada na região sul da Bahia, foi a principal cidade da Capita-
nia Hereditária de São Jorge dos Ilhéus e da época do ciclo do cacau, 
situa-se a 462 Km de Salvador. 

Hoje, a arquitetura urbana se traduz em casarões, ruas, igrejas e 
marcos antigos, comportando, ao tempo, novos modelos de urbaniza-
ção. As manifestações culturais e religiosas possuem fortes infl uências 
de contribuições étnicas advindas dos negros, brancos e indios povos 
negros, brancos e índios. As lutas por terra e hierarquias de poder per-
correm o imaginário social nas obras de autores como Adonias Filho e 
Jorge Amado.

Perante as características do espaço urbano, a cidade de Ilhéus 
agrega qualidades que a tornam um local com potencial turístico. A esse 
respeito é importante mencionar que a atividade turística revela uma 
dinâmica que provoca transformações no espaço a partir do momento 
em que uma localidade passa a alocar investimentos e ampliar a sua 
infraestrutura urbana, bem como a estruturar produtos e serviços vi-
sando satisfazer as necessidades e expectativas dos visitantes. Contu-
do, partindo do pressuposto de Bomfi m (2009), de que o vendedor dos 
produtos turísticos é também o seu principal consumidor, o residente, é 
preciso atentar para as representações sociais que tais sujeitos têm para 
com o espaço urbano turístico, a fi m de entender as relações sociais es-
tabelecidas e os valores atribuídos aos seus espaços de vivência.

Diante disso, o estudo objetivou analisar a representação social 
do espaço urbano turístico a partir de fotografi as feitas pelos residen-
tes da cidade. Trata-se de pesquisa qualitativa e interpretativa. Para 
tanto, faz-se uma abordagem teórica sobre espaço urbano, cidade e es-
paço urbano turístico, e utiliza-se a Teoria das Representações Sociais 
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para perceber os signifi cados embutidos nas imagens cristalizadas. A 
área estudada compreende os lugares turísticos dentro dos roteiros or-
denados de Ilhéus.

A coleta de dados primários foi efetivada a partir de uma amos-
tragem não-probabilística por julgamento, tendo como amostra qua-
tro residentes de Ilhéus. Utilizou-se o registro fotográfi co do espaço 
urbano turístico da cidade a partir de fotografi as feitas pelos morado-
res, sendo duas fotos de elementos que gostassem e duas fotos de ele-
mentos que não gostassem. Destaca-se que para a captura das imagens 
fotográfi cas não se impôs nenhuma restrição ou exigência a respeito 
da qualidade técnica e estética das imagens, de modo que o residente 
fi zesse o registro da forma que melhor lhe conviesse.

Como resultado dos registros fotográfi cos tem-se dezesseis foto-
grafi as dos lugares turísticos de Ilhéus, constituindo o objeto social de 
análise do estudo. Por se tratar de um estudo preliminar, de caráter 
qualitativo e interpretativo, considera-se a amostra de quatro residen-
tes como relevante para alcançar o objetivo proposto no trabalho, que 
é o de analisar a representação do espaço urbano para determinados 
moradores da cidade, interessando-se em perceber o que se torna la-
tente nas fotografi as feitas por estes.

Contudo, ressalta-se a importância de, em outro momento de 
pesquisa, aumentar o número da amostra para discussões mais apro-
fundadas e abrangentes.

A análise partiu da Teoria das Representações Sociais, conside-
rando-a uma importante base teórico-metodológica para compreen-
der as categorias de crenças, valores, mitos, preconceitos, atitudes e 
estereótipos embutidos e manifestados nos comportamentos dos resi-
dentes. Como variáveis têm-se os elementos dos espaços urbanos tu-
rísticos descritos por Boullón (2002), sendo logradouros, bairros, bor-
das, marcos, setores e roteiros cristalizados nas imagens fotográfi cas.

Representações sociais relacionadas ao espaço urbano

A materialização do espaço urbano refl ete as relações sociais es-
tabelecidas nesse tipo de ambiente. O turismo, aliado ao espaço ur-
bano, converte-se em agente responsável tanto pela produção quanto 
pela transformação deste, uma vez que gesta esse espaço de acordo 
com as potencialidades de cada local. 

Nos apontamentos de Siviero (2006), consta que o desenvol-
vimento da atividade turística está integrado ao contexto do espaço, 



40

Representações e Imagens no Turismo

considerando que os atrativos, os equipamentos e a infraestrutura 
surgem de forma física e visível neste ambiente, sobretudo no espaço 
urbano. A cidade aparece como fruto e materialização das relações so-
ciais. O espaço urbano seria o conteúdo das relações sociais mantidas 
pelos indivíduos. 

A conectividade entre cidade e espaço urbano permite identifi car 
as infl uências de um em relação ao outro, manifestadas na dinâmica 
das relações sociais estabelecidas e que totalizam um conjunto de re-
presentações simbólicas construídas ao longo do espaço e do tempo. 
Essas representações são produzidas no passado e no presente, evi-
denciando sinais da organização espacial, gerando as crenças, valo-
res e mitos, muitas vezes expressos na produção de formas espaciais 
como, por exemplo, monumentos, marcos, lugares sagrados (SIVIE-
RO, 2006).

Boullón (2002) estabelece uma classifi cação dessas formas es-
paciais, dividindo o espaço urbano turístico a partir das seguintes es-
truturas: bairros, setores, bordas, logradouros, marcos e roteiros. Os 
bairros como seções relativamente grandes nas cidades, onde o tu-
rista pode deslocar-se para conhecer diversos atrativos. Já os setores 
como partes menores do espaço urbano, sendo, geralmente, vestígios 
de bairros antigos que foram englobados por outras estruturas mo-
dernas. As bordas como elementos que demarcam as fronteiras entre 
duas partes de uma cidade. Organizadas linearmente, elas rompem 
a continuidade homogênea do espaço e defi nem os pontos extremos, 
podendo ser fortes (rios, ferrovias, estradas) ou fracas (avenidas, 
ruas com dimensões distintas, edifi cações com alturas diferentes ou 
mesmo estilos arquitetônicos distintos, evidenciando passagens do 
tempo).

Para o autor, os logradouros são espaços abertos ou não, onde 
os residentes e turistas podem entrar e percorrer livremente, praças, 
feiras, galerias, zoológicos. Os marcos como equivalentes a monumen-
tos, praças, fontes, grandes construções, ou mesmo cartazes que, por 
suas dimensões e formas, destacam-se como pontos referenciais. E, 
fi nalmente, os roteiros se caracterizando por serem vias por onde se 
deslocam os pedestres e turistas para visitação dos atrativos turísticos.

Como se constata, o ordenamento do espaço urbano é fonte de 
grandes signifi cados, expressos no seu patrimônio material e imate-
rial. Dessa maneira, o espaço urbano turístico nada mais seria do que 
a apropriação de alguns espaços urbanos para o desenvolvimento da 
atividade turística. Ou seja, é pelo processo de consumo do espaço pelo 
turismo que nascem os espaços turísticos. 
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Assim exposto, é importante pensar que o espaço urbano turístico 
não é expresso apenas em materializações, mas também em produções 
simbólicas evidenciadas nesses lugares, carregadas de signifi cações e 
representações. Apreender essas representações sociais, culturais e 
simbólicas é fundamental para compreender e interpretar os lugares 
turísticos, bem como para regular as relações entre o turismo e a co-
munidade, permitindo, ainda, avaliar as práticas sociais por meio de 
atitudes e valores conferidos ao espaço de vivência, viabilizando o pla-
nejamento sustentável do turismo (BOMFIM, 2009). 

Os lugares são valorizados pelos seus atributos físicos e simbó-
licos, refl etindo as suas práticas sociais. A conclusão é que o espaço 
é objeto de representação, sendo, ao mesmo tempo, espaço físico e 
de vivência, referenciando tanto as representações mentais quanto o 
produto traduzido em imagens estruturadas entre o que é de ordem 
simbólica e o que é real. Para complementar o entendimento dessa re-
lação, é pertinente reportar-se aos estudos de Castrogiovanni (2001), 
onde são apresentados alguns componentes da paisagem urbana, tais 
como: forma, identidade, função, estrutura, processo e signifi cado. 

A forma implica nos aspectos exteriores e visíveis que compõem 
a cidade. A identidade é associada às singularidades, aos signifi cados 
atribuídos no campo material ou emocional. Já a função diz respeito 
ao papel cotidiano desempenhado pelos espaços urbanos, não existin-
do uma função fi xa, o que aproxima essa categoria das representações 
sociais que são passíveis de mudanças. A estrutura relaciona-se com a 
natureza social, histórica e às questões econômicas na formação da so-
ciedade, sendo a matriz em que as formas e funções sociais são criadas. 
O processo é o conjunto de ações contínuas que visam obter resultados 
de interesses dos atores urbanos e implicam mudanças no tempo. 

Pode-se dizer que o espaço urbano, e especifi camente o espaço 
urbano turístico, é fonte de grandes signifi cados, tanto para os mora-
dores quanto para os turistas. Mas, como ressalta Siviero (2006), essa 
relação é dinâmica, pois um equipamento do espaço urbano pode ser 
atrativo para o turista e não signifi car nada, ou quase nada, para os re-
sidentes e vice-versa. Essa dedução é possível quando se entende que 
o espaço urbano é carregado de representações. Nessa perspectiva, a 
Teoria das Representações Sociais, de Moscovici (2003), vem colabo-
rar para o entendimento dessa complexidade. 

A partir das Representações Sociais é possível entender como 
ocorre o processo de familiarização e de atribuição de signifi cados dos 
sujeitos para com o universo que os rodeia. O princípio de Mosco-
vici (2003) é que a principal fi nalidade das representações é tornar 
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familiar o não familiar. As representações orientam as pessoas em 
direção ao que é visível, ao que tem que ser respondido, ou seja, as 
representações correspondem ao que o sistema perceptivo e cognitivo 
está ajustado. Isso ocorre porque as representações convencionam os 
objetos, as pessoas e os acontecimentos. Elas são prescritivas, se im-
põem sem que necessariamente se tenha consciência disso. 

As construções das representações sociais, que ocorrem por meio 
das interações sociais e que são difundidas em grande escala por meio 
da comunicação, são absorvidas pelas pessoas e passam a pertencer 
ao senso comum. Ideologias são incorporadas a essas representações, 
atribuindo outros valores, guiando os comportamentos em relação aos 
objetos representados. As representações sociais são a base para pro-
dução de conhecimento que difi cilmente é destruída, porém está em 
constante transformação. 

Elas estão ligadas à produção de sentido, de opinião e de imagens 
mentais sobre os objetos que permeiam o mundo dos indivíduos. Per-
cebe-se que a representação social é um fenômeno dinâmico, simbóli-
co e prático que está relacionado à produção de sentido. 

As representações sociais ligam-se às histórias e à cultura de cada 
indivíduo, estando no contexto das vivências e experiências. Elas estão 
na base das identidades, e isso signifi ca afi rmar que desconstruir ou in-
terferir nas representações implica na mudança de uma percepção so-
bre o mundo e, consequentemente, em transformações na identidade. 

Para Moscovici (2003, p. 54), as representações sociais se inserem 
no universo consensual, onde “Tudo o que é dito ou feito ali, apenas 
confi rma as crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, mais do 
que contradiz, a tradição”. Como tudo o que não é familiar incomoda, 
surge o processo de categorizar as coisas, pessoas e acontecimentos com 
a fi nalidade de trazê-los para o ambiente familiar. Nomear é uma forma 
encontrada para retirar da abstração as coisas e colocá-las “na matriz de 
identidade da nossa cultura” (MOSCOVICI, 2003, p. 66). 

Na formação das representações, Moscovici (2003) trabalha com 
dois termos: ancoragem e objetivação. A ancoragem é o processo onde 
algo que é estranho, não-familiar, passa a ser confrontado com um 
paradigma existente na memória, mesmo que seja para garantir um 
pouco de coerência entre o que é desconhecido e o que já faz parte do 
universo das pessoas. Ancorar é nomear o que é novo. Apoiado numa 
réplica do modelo familiar, os indivíduos podem comunicar e repre-
sentar o não-usual. Em síntese, “pela classifi cação do que é inclassifi -
cável, pelo fato de se dar um nome ao que não tinha nome, nós somos 
capazes de imaginá-lo, de representá-lo” (MOSCOVICI, 2003, p. 62). 
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Quanto à objetivação, é o processo de contextualizar as ideias 
abstratas. É a fase em que a palavra transforma-se em coisa, ou seja, 
a ideia ganha uma qualidade icônica, transformando-se em imagem. 
Nesse momento o invisível torna-se visível em imagens na mente dos 
indivíduos. O não-familiar deixa de ser ameaçador e passa a ser objeto 
familiar. Assim a representação passa a ser aceita e difundida, cons-
tituindo um núcleo central que irá permanecer “intacto” até que uma 
nova representação surja ou que o modifi que. 

Moscovici (2003) dinamiza o conceito anterior e estático de re-
presentações coletivas de Durkheim (1858-1917) transformando-as 
em processo, vendo-as como algo que muda conforme os contextos 
sociais, pois em qualquer cultura existem pontos de tensão e é ao re-
dor desses pontos que novas representações surgem. Outro ponto im-
portante destacado pelo autor é que enquanto Durkheim (1858-1917) 
trata as representações como conceito, ele as aborda enquanto fenô-
menos que merecem ser explicados e daí a opção de uso do termo “so-
cial”. Seus estudos ressaltam a interação social entre os indivíduos que 
integram uma coletividade: a sociedade. Para esse teórico, as repre-
sentações coletivas se impõem sobre os indivíduos. Elas são formadas 
coletivamente e constituem o arcabouço cultural de uma sociedade. 
Já Moscovici (2003) acredita que as representações são geradas pelos 
atores sociais.

O olhar do residente e as representações 
sociais do espaço urbano turístico

Transitando de uma visão mais geral para uma visão mais restrita 
do espaço urbano turístico, a análise da representação social pode au-
xiliar no entendimento de quais elementos do espaço urbano turístico 
são representativos para os residentes, bem como evidenciar as signi-
fi cações inseridas na imagem cristalizada, revelando as informações, 
as crenças, os valores dos moradores em relação à atividade turística. 

Vinculado a esse aspecto, Kossoy (1999) discorre que as fotogra-
fi as possuem realidades. A primeira realidade fotográfi ca compreende 
o passado da foto e está ligada à realidade interior, ou seja, invisível, 
inacessível fi sicamente. Já a segunda realidade é o “produto” da pri-
meira. É a representação de um instante dentro de um espaço imutável 
e está ligada à realidade exterior. Trata-se do conjunto de signifi cados 
que independe das condições em que foi produzida a foto, constituin-
do o objeto de análise desse estudo. 
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Sendo a fotografi a uma transposição de realidades e dimensões, 
pode-se afi rmar que na primeira realidade está contida a dimensão da 
vida e na segunda realidade a dimensão da imagem (representação). 
A dimensão da vida é o que faz o indivíduo refl etir sobre como os se-
res humanos enxergam a realidade e a materializam em objetos car-
regados de signifi cados (fotografi as). A partir desses esclarecimentos, 
inicia-se a análise das fotos a partir dos elementos do espaço urbano 
turístico que os residentes mais gostam, ou seja: a Catedral de São Se-
bastião, o Instituto Nossa Senhora da Piedade, o Bar Vesúvio, o Rio 
Acuípe, a Baía do Pontal e a Praia do Sul.

Análise dos elementos do espaço urbano 
turístico que os residentes gostam 

Na análise dos equipamentos do espaço urbano turístico, espe-
cialmente os categorizados por Boullón (2002), considera-se relevan-
te lembrar os componentes básicos que compõem a paisagem urbana 
descritos por Castrogiovanni (2001), pois os marcos, os roteiros, as 
bordas, os bairros, os setores e os logradouros revelam a natureza mo-
difi cada pelo homem com fi nalidades de diversas ordens e carregadas 
de grandes simbologias. 

A Catedral de São Sebastião (fotografi as 1 e 2) começou a ser edi-
fi cada em 1931 e foi inaugurada em 1967, levando mais de 30 anos para 
ser construída (HEINE, 2004). Sua estrutura se destaca pelo tamanho. 
A abóboda principal chega a medir 48 metros de altura. Sua estrutura, 
fruto desse processo histórico e social, está representada através das 
formas, funções e identidade que cria com a comunidade local. Trata-
se de um marco imponente e, por isso, não passa despercebida aos 
registros dos residentes.

Do ponto de vista das formas expressas na arquitetura, a catedral 
é constituída de formas retilíneas, principalmente com direções verti-
cais, o que evidencia magnitude. De modo semelhante, formas cíclicas 
aproximam-se da perfeição buscada em diversos aspectos dentro da 
religião. Contudo, como apenas esses aspectos visíveis não devem ser 
considerados, uma vez que eles não dão conta, por si só, da autonomia 
turística do lugar, deve-se atentar também para a função desempenha-
da por esse marco junto à sociedade. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a Catedral de São Se-
bastião não é um marco fi xo, mas um elemento com instâncias móveis 
que dão vida ao seu espaço. A igreja, que está localizada na área central 
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da cidade, além de servir como espaço de profi ssão de fé dos residen-
tes, uma vez que cerimônias religiosas são realizadas no local, também 
agrega a função de atrativo turístico. 

Assim, percebe-se que valores religiosos e crença estão direta-
mente ligados à representação desse marco no espaço urbano turístico 
de Ilhéus, refl etindo parte da identidade do seu povo.

O marco da fotografi a 3 se refere ao Instituto Nossa Senhora da 
Piedade. Em 1916 as freiras Ursulinas fundaram o Convento da Pieda-
de, comandadas pela Madre Thaís do Sagrado Coração Paillart, Pro-
vincial da Ordem no Brasil (HEINE, 2004). As formas imponentes na 
arquitetura evidenciam estruturas das organizações sociais do início 
do século. 

Contudo, sua função foi mudando a partir das ações que visam 
atender às novas gerações, implicando em novos usos do patrimônio, 
como, por exemplo, o uso para fi ns educacionais. Isso signifi ca dizer 
que os residentes vivenciam e mudam as representações e funções do 
espaço urbano empiricamente. Por isso, além de representar crença, 
representa também novos valores educacionais.

A fotografi a 4 evidencia o Bar Vesúvio, que fi cou famoso após 
ser relatado no romance “Gabriela, Cravo e Canela” de Jorge Amado, 
publicado em 1958. No mesmo ambiente, é possível notar, também, 
a estátua de Jorge Amado sentado à mesa. O bar constitui-se em um 
marco com grande função turística, estando presente no Centro His-
tórico de Ilhéus. 

FOTOS 1 e  2 – Catedral de São Sebastião 

Fonte: Residentes 1 e 2.
Notas: Categoria de Representação Social: Crença e valor. Variável: Marco. 
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FOTO 3 – Instituto Nossa Senhora da Piedade 

Fonte: Residente 1.
Notas: Categoria de Representação Social: Crença e valor. Variável: Marco. 

FOTO 4 – Bar Vesuvio

Fonte: Residente 2.
Notas: Categoria de Representação Social: Estereótipo e valor. Variável: Marco, 
roteiro e setor.
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A partir do pressuposto de Cruz (2003, p. 10), que afi rma que 
as “paisagens turísticas nada mais são, também, do que invenções, 
que criações culturais”, nota-se que a construção simbólica em torno 
da sociedade local, retratada nos romances de Jorge Amado, consti-
tui-se em um estereótipo, uma vez que elege determinados elementos 
para serem narrados. As relações de estereótipos estão associadas a 
questões identitárias, que, por sua vez, estão ligadas às representações 
sociais, permeando o universo comum e sendo absorvidas pelos seus 
residentes. Esse estereótipo pode ser percebido, por exemplo, quando 
o imaginário criado através da literatura dá mote ao slogan “Ilhéus, ci-
dade romance do Brasil” ou “Carnaval de Ilhéus: Terra do Jorge, Ama-
do por nós”, slogan do carnaval municipal de 2011. 

Partindo para análise dos elementos naturais, nota-se que as 
águas têm uma representação de valor muito grande para os residen-
tes, uma vez que a cidade de Ilhéus é cercada e recortada pelas águas 
de rios e do mar. 

Assim, esses elementos aparecem nas fotografi as 5 e 6 revelando sig-
nifi cados subjetivos que podem ser mais bem analisados a partir do mo-
mento em que se tem consciência da geografi a e da história do município.

As fotografi as 7 e 8 retratam bordas e logradouros, sendo tam-
bém roteiros para visitação às belezas naturais das praias do litoral 
sul, constituindo-se num importante atrativo turístico de Ilhéus, que 
explora o turismo de Sol e praia.

FOTO 5 – Rio Acuípe 

Fonte: Residente 3.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 
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FOTO 6 – Baia do Pontal

Fonte: Residente 4.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 

FOTO 7 – Praia do Sul 

Fonte: Residente 3.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 
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Nas fotografi as 7 e 8 pode-se verifi car ainda as representações de 
atitude: tranquilidade e agitação. A fotografi a 7 retrata a Praia do Sul, 
um lugar onde se preserva o contato e a contemplação com o ambiente 
natural, sendo um refúgio de locais onde ocorrem muitos ruídos pro-
vocados pela maior circulação de pessoas. Já a fotografi a 8 retrata uma 
cabana de praia localizada em um trecho da Praia do Sul, apresentan-
do um equipamento modifi cado pela ação humana, caracterizado por 
possuir uma infraestrutura voltada para a prestação de serviços aos 
turistas e residentes. Esses ambientes constituem-se num importante 
espaço de trocas culturais. Contudo, para os residentes, esses elemen-
tos do espaço urbano não se confi guram apenas como atrativo turís-
tico, possuindo outros signifi cados, representando valores e atitudes. 

A divisão que existe entre as Praias do Norte e as Praias do Sul 
possui uma representação mais ampla do que a simples posição geo-
gráfi ca. Em algumas praias do litoral norte é possível ver a poluição 
com maior incidência e a falta de infraestrutura para o lazer. Em gran-
de parte, a falta de infraestrutura está ligada ao processo de assore-
amento provocado pelo molhe do Porto do Malhado. Nesse trecho 
observa-se também a ausência de saneamento básico, orla exposta e 
áreas subutilizadas, conforme apresenta o Projeto Orla (2007). Já as 
praias do litoral sul são mais frequentadas, uma vez que as águas são 
mais apropriadas para o banho e o local tem melhor infraestrutura. 

FOTO 8 – Cabana na Praia do Sul

Fonte: Residente 4.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas, roteiro 
e logradouro. 
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Assim, os valores sociais e ambientais constituem-se em fontes 
importantes de representação para a escolha de determinados equi-
pamentos.

Análise dos elementos do espaço urbano 
turístico que os residentes não gostam 

O espaço urbano é fruto do fl uxo de pessoas que o mantêm vivo 
e dinâmico. Contudo, o refl exo do comportamento humano nesse am-
biente nem sempre tem efeito positivo. Assim, parte-se para análise 
das fotografi as que corresponderam aos elementos negativos presen-
tes no espaço urbano turístico de Ilhéus segundo julgamento dos re-
sidentes consultados. Os elementos fotografados foram os seguintes: 
Praia do Sul, borda do Rio Almada, orla da Praia dos Milionários, vista 
do Porto do Malhado, área de assoreamento na Avenida Soares Lopes 
e comércio na área central de Ilhéus. 

Esse processo de análise possibilitou constatar que um mesmo 
local pode ter signifi cados diferentes. A Praia do Sul, ambiente abaixo 
retratado (fotografi a 9) e que foi concebido como local propício à inte-
ração social e cultural anteriormente (fotografi a 8), no atual contexto, 
é refl exo da desordem, representando valores e atitudes negativas im-
bricadas do espaço urbano turístico.

FOTO 9 – Praia do Sul 

Fonte: Residente 4.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 
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A borda da faixa da praia é o cenário do confl ito existente entre 
a ação da natureza e a do homem. É o espaço natural sendo invadi-
do pelas edifi cações que, por sua vez, são confrontadas pela nature-
za. Portanto, num mesmo local notam-se representações diferentes e 
dicotômicas: a representação do caos, do confl ito, da degradação, e a 
representação do lazer, do ócio. 

Outro ponto importante a ser destacado é que, mesmo sendo 
produto de diferentes olhares e perspectivas dos residentes, alguns 
elementos do espaço urbano turístico tornam-se latentes nas repre-
sentações, como é o caso das fotografi as 10, 11 e 12, onde se encontram 
incrustados valores e atitudes. 

FOTO 10 – Borda do Rio Almada 

Fonte: Residente 3.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 

FOTOS 11 e 12 – Praia dos Milionarios

Fonte: Residentes 2 e 4.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e Atitude. Variável: Bordas. 
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As fotos retratam entulhos, lixo, evidenciando os valores que 
representam o sentimento de reprovação às atitudes de degradação 
do espaço. Pode-se dizer que tal representação está ligada a valores 
educacionais e ambientais dos residentes que as fotografaram, já que 
tratam de reprovação de determinada ação.

Outra característica peculiar desse tipo de ação é que o lixo sempre 
está nas bordas, fi cando às margens dos logradouros e dos roteiros turísti-
cos. Estão à margem justamente por se tratar de objetos que supostamen-
te não servem mais, não têm utilidade e, por isso mesmo, são rejeitados. 
Analisando alguns elementos da composição fotográfi ca, percebe-se al-
guns resíduos de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, parte de 
um ventilador (fotografi a 10), evidenciando que trata-se de lixo residen-
cial, supostamente descartado pelo próprio habitante da cidade. 

 Atentando para as fotografi as 11 e 12, nota-se que ambas tratam 
de um mesmo local: a orla da Praia dos Milionários. Contudo, a toma-
da de ângulo dos diferentes residentes denota a diferença do olhar e da 
representação sobre aquele espaço, mostrando como alguns elementos 
se tornam mais representativos que outros. Isso caracteriza a visão de 

Castrogiovanni afi rma que o objeto que o indivíduo vê se baseia 
na forma, mas o modo de percepção afeta aquilo que ele observa, e isso 
ocorre porque o

organismo humano é extremamente adaptável e fl exível a 
partir do seu processo cultural, portanto grupos diferentes 
podem representar imagens diferentes da mesma forma 
observada (2001, p. 27). 

Enquanto o residente que focou a fotografi a 11 se ateve apenas a 
fotografar o lixo acumulado, o residente da fotografi a 12, além de mos-
trar o lixo aglomerado, demonstrou preocupação em mostrar que as li-
xeiras estavam vazias, denotando a atitude, a representação do descaso. 
É importante ampliar essa discussão, pois geralmente a palavra “des-
caso” é associada aos discursos contra o poder público, principalmen-
te quando se trata de infraestrutura e, neste aspecto, sem intenção de 
isentar o poder público da sua função e obrigação social, a fotografi a 12 
evidencia que essa atitude não trata apenas de um problema de gestão 
pública, mas sim do comportamento dos habitantes e turistas, uma vez 
que evidencia valores e atitudes educacionais, representados pela po-
luição sanitária e visual e que difi culta o acesso à Praia dos Milionários.

Já a fotografi a 13 mostra as bordas e claramente as fronteiras dos 
elementos: porto, mar e pedras. Esse conjunto de elementos denota 
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sentimento de preocupação e de alerta. A imagem tem em si diversos 
elementos que permitem uma leitura ampla. Ao fundo da fotografi a 
tem-se uma infraestrutura construída com grandes empreendimentos.

Trata-se do Porto do Malhado, onde se concentram grandes investimen-
tos em tecnologia, gestão, controle e escoamento da produção. No extremo 
oposto e num primeiro plano fotográfi co, tem-se os urubus. Esses, no senti-
do semiótico, servem como signos e indícios de que pode haver resíduos de 
lixo acumulados de maneira inadequada, apesar de tais elementos não serem 
apresentados explicitamente na foto. No meio da dicotomia entre a efi ciência/
defi ciência, tecnologia/atraso, boa gestão/má gestão, escoamento de produ-
ção/acúmulo de resíduos, está o mar. O mar destaca-se pela cor viva, pela 
imensidão, mas parece vulnerável diante das ações nocivas humanas. Valores 
e atitudes estão implícitos e explícitos nessa representação. 

FOTO 13 – Porto do Malhado

Fonte: Residente 3.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 

O processo de assoreamento causado pela construção do Porto do Ma-
lhado é outro elemento apontado negativamente pelos residentes. Trata-se de 
atitudes humanas que, em virtude da interferência em determinada área, que 
visava ao progresso, o mar recuou, deixando exposta a orla da praia.

À fotografi a 14 se soma à 15, permitindo uma visão mais vasta 
do processo de assoreamento. A fotografi a retrata a Avenida Soares 
Lopes, considerada um dos cartões postais de Ilhéus, que se apresenta 
como borda da cidade ao se limitar com a orla e com o mar. Também 
pode ser considerada como logradouro, uma vez que é espaço de cir-
culação de pessoas. E ainda, na mesma perspectiva, ser classifi cada 
enquanto roteiro, servindo como trajeto que dá acesso a diversos ele-
mentos turísticos da cidade, inclusive ao Centro Histórico.
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O trecho da Avenida Soares Lopes mostra o abandono, a falta 
de planejamento e de infraestrutura adequada às necessidades sociais, 
tanto dos residentes quanto dos turistas. Pode-se notar que as fotogra-
fi as 14 e 15 foram registradas pelo mesmo residente, o que demonstra 
que essa é uma representação forte e latente no seu contexto, descre-
vendo também valores e sentimentos em relação ao seu espaço. 

De acordo com o Projeto Orla (2007), fruto da gestão integrada 
entre poder público municipal, estadual e federal, a área de assorea-
mento está susceptível ao uso e à ocupação inadequados e carece de in-
fraestrutura que atenda ao bem-estar dos residentes e turistas. Dentro 
do contexto histórico, social, político, cultural e econômico, a Avenida 
Soares Lopes representa um importante ponto de referência para os 
cidadãos de Ilhéus, uma vez que nela acontecem grandes eventos de 
ordem prática e simbólica. 

Vinculada a essa questão verifi ca-se que conforme Gastal (2001) 
a cidade surge em contingência do espaço privado, sendo o espaço pú-
blico onde se refl etem as necessidades, sentimentos e atitudes cole-
tivas. Na cidade as pessoas constroem e agem sobre estruturas para 
depois serem confrontadas por elas. Nesse contexto, aparecem as ca-
tegorias de valores e atitudes, tendo como representação a marginali-
dade, entendida aqui no seu contexto essencial: o indivíduo que está 
à margem da sociedade, excluído dos benefícios construídos coletiva-
mente e dos direitos que deveriam ser assegurados ao cidadão.

Assim a fotografi a 16 retrata o confronto de realidades nas estru-
turas sociais construídas. 

De acordo com o senso comum, o indivíduo que pede esmola é 
um elemento que incomoda e que não deve fazer parte desse ambien-
te turístico e social. O valor embutido na fotografi a denota a falta de 
civilidade, bem como a degradação de valores morais e éticos. Para 
Castrogiovanni (2001, p. 24-25), a cidade é um produto social cons-
truído por classes, onde alguns “adquirem maior ascendência sobre a 
confi guração do espaço urbano, em razão de terem maiores infl uên-
cias econômicas e políticas do que os outros”. Uma terceira categoria 
de análise se gesta nesse ambiente: o preconceito. 

Ao levar em consideração apenas o momento cristalizado na 
imagem e a análise dos signos presentes, é possível perceber que o ân-
gulo escolhido pelo residente para fotografar, refl ete, em parte, o pre-
conceito. Tomando o perfi l do homem que pede esmola, evidencia-se 
a marginalidade. Registrando as costas da pessoa que realiza compras, 
tem-se o avesso, ou seja, a representação da pessoa com condições de 
comprar e que, portanto, pode usufruir dos bens gerados na cidade.
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FOTO 14 – Assoreamento na Avenida Soares Lopes 

Fonte: Residente 1.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas. 

FOTO 15 – Plano Geral. Assoreamento na Av. Soares Lopes

Fonte: Residente 1.
Categoria de Representação Social: Valor e atitude. Variável: Bordas, 
logradouro e roteiro.

FOTO 16 – Pedinte no Comércio Turístico de Ilhéus 

Fonte: Residente 2.
Notas: Categoria de Representação Social: Valor, atitude e preconceito. 
Variável: Roteiro e logradouro. 
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Considerações Finais

Após a análise das fotografi as, considera-se que se teve como 
constatar que os arcos e as bordas são os elementos do espaço urbano 
turístico de que os residentes de Ilhéus envolvidos nesta abordagem 
mais gostam. Nos marcos estão impregnadas as representações sociais 
de crença e valor. Nas bordas, relacionadas com os atrativos naturais, 
estão as representações de atitude e valor. A representação do estere-
ótipo está associada ao imaginário sobre Ilhéus criado e difundido nas 
obras de Jorge Amado. 

Quanto aos elementos do espaço urbano turístico de que os resi-
dentes envolvidos não gostam, aparecem as bordas de ambientes na-
turais, com grande representação social de valor e atitude em relação à 
degradação do patrimônio natural. O preconceito aparece evidencian-
do problemas de ordem econômica e social. 

O núcleo central das representações sociais dos residentes abor-
dados foi o de valores sociais e ambientais, crença e atitude. Os valores 
e as atitudes ambientais podem ser explicados pela formação geográfi -
ca da cidade que coloca os seus moradores em contato direto com inú-
meros recursos naturais: rios, mar, morros, matas, mangues. A crença 
está ligada a questões religiosas. Os marcos representam a arquitetura 
de templos religiosos construídos sob infl uência da Igreja Católica du-
rante o período de colonização e cultivo da lavoura cacaueira. 

Os diferentes signifi cados atribuídos ao espaço urbano turísti-
co mostram como as representações sociais mudam, já que elas se 
transformam frente às circunstâncias temporais e espaciais. As es-
truturas construídas pelos indivíduos para atender determinadas ne-
cessidades passam a confrontar outros indivíduos, que lhes atribuem 
outros signifi cados a partir das suas vivências. Isso fi cou constatado 
quando um mesmo espaço geográfi co pôde ser representado distin-
tamente, evidenciando as diversas formas de olhar e fotografar um 
mesmo elemento. 

Percebe-se que qualquer processo de planejamento turístico 
deve levar em consideração as representações já existentes no espaço 
urbano, principalmente as dos residentes. Quando não há uma análise 
das representações sociais dos elementos que compõem o ambiente 
urbano, a tendência é agregar outras representações, com as quais os 
residentes podem não estar familiarizados, trazendo a tona uma série 
de confl itos sociais, culturais, políticos, econômicos e religiosos. É nes-
se sentido que se pode entender os confl itos que se estabelecem entre 
turistas e moradores de determinadas localidades. 



57

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

Considera-se que o estudo das representações sociais do espaço 
urbano turístico pode ser um instrumento a ser utilizado para planejar 
e conduzir de forma mais coerente e equilibrada a gestão do patrimô-
nio material e imaterial de Ilhéus, bem como para preservar os valores 
sociais, culturais e ambientais existentes. A efetivação de planos e pro-
jetos que congreguem interesses e benefícios, tanto para os residentes 
quanto para os visitantes, possibilita um alcance maior de objetivos 
que conduzam à melhoria, valorização e gestão dos recursos presentes 
nos espaços urbanos, potencializando a qualidade da cidade como es-
paço construído pelas relações sociais em meio às atividades habituais 
e turísticas.
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“LA PLUS BELLE AVENUE DU MONDE”: 
IMAGINÁRIO E ETNOCENTRISMO 

NOS DISCURSOS MIDIÁTICOS 
EM PARIS

Euler David de Siqueira
Denise da Costa Oliveira Siqueira

INTRODUÇÃO

“Museu de imagens”, “um mundo de repre-
sentações” – na acepção de Gilbert Durand (1998) 
– o imaginário é um espaço onde o mito ocupa um 
lugar-chave na construção das representações. As 
imagens desse “museu” são construídas tanto social 
quanto subjetivamente, são reforçadas pela cultura 
– aqui entendida sobretudo como lógica simbólica 
– pelos grupos sociais, pelos mitos e ritos cotidia-
nos, enfi m, pela experiência do sujeito no mundo. 

Ao se apropriar de determinadas imagens, os 
sistemas midiáticos selecionam, editam e reprodu-
zem elementos do cotidiano, também atuando na 
construção de imaginários. Afi nal, como escreveu 
Durand (1998, p. 33), “as difusoras de imagens – 
digamos a ‘mídia’ – encontram-se onipresentes em 
todos os níveis de representação e da psique do ho-
mem ocidental ou ocidentalizado” (grifo do autor). 
É assim que imagens re-construídas pela mídia re-
forçam, reorganizam, reapresentam informações 
sobre os mais variados temas. 

O olhar sobre uma localidade, uma cidade, 
um lugar – especialmente os distantes – se faz tam-
bém e em grande parte a partir das repetições, re-
apresentações produzidas e veiculadas pela mídia. 

59
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O imaginário sobre certas cidades e seus atrativos é reconstruído pela 
propaganda turística, pelos discursos do cinema, da TV, das publica-
ções. Nesse olhar midiático sobre uma determinada localidade tem 
importante papel quem olha para a cidade, de onde vem aquele olhar: 
perspectiva local ou perspectiva de fora.

Foi partindo dessa questão que, morando por dois anos em Paris 
e observando diversas mídias, decidimos acompanhar como a imprensa 
local representa a capital francesa, que imagens ela constrói e reforça 
sobre uma cidade cosmopolita, grande centro urbano e grande centro 
turístico. Com o intuito de apreender as imagens dos “autóctones” sobre 
a cidade, foram acompanhados telejornais diários, ouvidas emissões de 
rádio e, fi nalmente, para fi ns metodológicos, analisadas matérias publi-
cadas em edições de jornais diários distribuídos gratuitamente no me-
trô. Paralelamente, foram lidos guias turísticos sobre a cidade e busca-
das recorrências discursivas entre o texto jornalístico e o de propaganda.

Observou-se, então, que nas entrelinhas dos discursos há o re-
curso recorrente a elementos pertinentes com uma visão etnocêntrica 
na construção da imagem da cidade. Os jornais distribuídos no metrô, 
voltados para os residentes da cidade e de seus subúrbios próximos 
(“le grand Paris”, “Paris et sa banlieu”), assim como emissões de rá-
dio e programas de TV recorrem a expressões qualitativas sobre a ci-
dade que são interessantes de acompanhar.

Nesse contexto analítico, o conceito antropológico de etnocen-
trismo se mostrou rico para abordar o tema: o quanto a imprensa pode 
desenvolver um olhar etnocêntrico quando se trata de fazer referência 
a uma localidade que é aquela onde o próprio meio de comunicação de 
massa e seus atores sociais jornalistas estão inseridos – mesmo em se 
tratando de uma imprensa crítica como a francesa.

O etnocentrismo é frequentemente alvo de críticas de antropólo-
gos e de sociólogos. Ele é qualquer coisa a ser arduamente combatida 
e denunciada. O objetivo desse trabalho é identifi car e analisar novas 
formas de manifestação do etnocentrismo, notadamente aquelas pre-
sentes nos discursos veiculados pela mídia sobre os atrativos turísticos 
da cidade de Paris.

Paris foi escolhida para se observar esse fenômeno por ser uma 
das cidades mais visitada por turistas no mundo. Segundo dados da 
Mairie de Paris, a capital acolhe mais de 27 milhões de turistas por ano, 
grande parte deles estrangeiros (http://www.paris.fr). Isso talvez per-
mita observar o fenômeno expresso com uma intensidade maior. Os dis-
cursos sobre os atrativos da cidade de Paris estão por toda a parte. Nas 
ruas, nos quiosques, no metrô, nos ônibus, nos prospectos distribuídos 
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pelo Bureau de tourisme de Paris. Portanto, essa é uma cidade onde o 
discurso para o outro, o estrangeiro, o turista está sempre presente; o 
curioso é quando esse discurso elogioso sobre os atrativos transborda 
para a imprensa local, voltada para os próprios habitantes, aqueles que 
não seriam “afetados” pela propaganda turística. Essa foi a questão que 
levou a esse estudo.

Dentre uma gama de veículos de comunicação, optamos por in-
vestigar uma pequena amostra signifi cativa de matérias dos jornais 
Direct Matin e Métro – publicações distribuídas gratuitamente no me-
trô de Paris. O objetivo foi buscar os discursos em um tipo de veículo 
que, à primeira vista, não tem o turismo como seu foco. Em segun-
do lugar, a escolha se pautou em função de essas duas mídias serem 
direcionadas ao público francês, enfi m, aos moradores da cidade que 
fazem uso do metrô.

Em toda a rede do metrô de Paris circulam mais de um milhão 
de passageiros por dia (somente na linha 13, são 600000 diariamen-
te  (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5043/metro/). Três jornais não pa-
gos são distribuídos todos os dias úteis para esse público: Métro, Di-
rectMatin/DirectSoir e 20 minutes. Trata-se de um tipo de mídia de 
leitura rápida e acessível a um grande público, que gera uma intensa 
circulação de imagens e poderia favorecer a construção de imaginários 
a partir de ideias e representações veiculadas. As publicações são dis-
tribuídas nas entradas do metrô, o que só reforça o seu alcance junto 
ao publico que vive e trabalha na cidade.

Para fundamentar a discussão, recorremos à leitura de Durand 
sobre o imaginário simbólico e ao olhar antropológico de Lévi-Strauss 
sobre cultura e etnocentrismo. Em termos metodológicos, essa é uma 
pesquisa de natureza qualitativa. Isso signifi ca que os dados não foram 
escolhidos com base em uma amostragem estatisticamente represen-
tativa. Os dados com os quais trabalhamos foram escolhidos de uma 
forma intencional, e carregam valores, idiossincrasias e preferências. 
Deixando isso claro no início da discussão, podemos controlar melhor 
algum tipo de desvio (BECKER, 1978).

Etnocentrismo, imaginário e o outro

O etnocentrismo é uma relação altamente hierarquizada e, por-
tanto, desigual entre dois ou mais grupos sociais. Ela consiste na cen-
tralidade que um grupo ou sociedade se atribui na comparação com 
outros. Para todos os efeitos, a sociedade que se toma como o centro 



62

Representações e Imagens no Turismo

de um universo simbólico ou de representações localiza “o outro” fora 
ou à margem dos principios que regem a classifi cação, o que implica 
na negação, ao outro, de compartilhar dos mesmos pressupostos que 
atestam a humanidade, a pureza ou a supremacia dos primeiros.

Como é possível o etnocentrismo manifestar-se em relação a uma 
localidade? Como essa relação se evidencia nesse campo de forças so-
ciais? A ideia mais central consiste em que quando adentramos uma 
sociedade culturalmente diferente da nossa – o que não exclui a possi-
bilidade de que o fenômeno se apresente na nossa própria sociedade ou 
em um universo simbólico – nos deparamos com uma multiplicidade 
de situações onde explicitamos uma série de práticas acentuadamente 
etnocêntricas, sendo que a maior parte delas não seria intencional, isto 
é, consciente.

Vale ressaltar que a chegada de um estrangeiro, um outro, signi-
fi ca, em geral, a quebra da ordem em muitas sociedades, notadamente 
as chamadas tradicionais (LARAIA, 1993; LEACH, 1992). Contudo, 
como vamos mostrar, é preciso admitir em alguma medida essa mes-
ma relação para uma sociedade moderna altamente complexa. Alguns 
exemplos nos ajudam a compreender essa relação. Por exemplo, agi-
mos etnocentricamente quando acreditamos que nossa cultura e so-
ciedade são superiores ou melhores que aquelas que visitamos, mesmo 
que, em outros momentos, estejamos valorizando essa sociedade – o 
próprio ato de viajar operaria como uma forma de comprovar tal ra-
ciocínio ou lógica. Dito de outra forma, nossa apreciação depreciativa 
do outro, pode ser apenas uma parte da sociedade ou cultura do outro, 
é atualizada pelo próprio ato do deslocamento: quando chegamos a 
nosso destino podemos comprovar, in loco, tudo aquilo que imaginá-
vamos ou suspeitávamos antes de viajar e que agora se mostra diante 
de nós em toda sua concretude. 

Cidades, lugares e regiões, notadamente aqueles com forte apelo 
turístico, são tomados a fi m de fi gurar uma relação de exclusividade. 
Na França, segundo Marc Augé (2001), cada cidade ou região aspira 
a ser a capital ou o centro de “alguma coisa”, numa clara referência 
a um tipo de relação que instauraria uma centralidade frente a ou-
tras cidades ou regiões que fi cariam relegadas a um segundo plano. 
Etnocentrismo ou competição entre regiões? Algumas objeções legí-
timas a esse raciocínio podem ser formuladas. A mais comum e sim-
ples delas afi rma que ninguém viajaria – e isso inclui gastar tempo, 
dinheiro e energia (uma forma complexa de mobilização da ação) – a 
uma localidade caso houvesse, por um lado, o menor sinal de desprezo 
pelo outro. Ora, nossos preconceitos e julgamentos não se manifestam 
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conscientemente a maior parte do tempo, como poderíamos pensar 
apoiados numa lógica individualista simplista (DUMONT, 1991). 

Ainda que afi rmemos ardentemente desejar viajar a uma loca-
lidade por razões que podem variar enormemente, nossa repulsa em 
relação ao outro pode se manifestar de inúmeras outras maneiras, in-
clusive quando, depois de algum tempo, em um outro país ou região, 
dizemos “estar fartos”, seja do país ou da cultura visitados – e isso não 
signifi ca desprezar uma cultura em sua totalidade. Ainda que admitís-
semos não haver o menor sinal do etnocentrismo quando valorizamos 
uma cultura à qual nos dirigimos a fi m de conhecer, corremos o risco 
de inverter o julgamento etnocêntrico.

Agimos etnocentricamente também quando inferiorizamos ou 
menosprezamos nossa própria sociedade e cultura frente a uma outra 
que julgamos melhor e superior. Ao invés do etnocentrismo clássico, 
dito positivo, demonstramos o etnocentrismo em sua forma negativa. 
Tomamos a outra sociedade e cultura como centro a partir do qual ire-
mos criticar ou inferiorizar a nossa. Nosso julgamento e apreciação de 
menosprezo não se dirigem, nesse caso, ao outro, mas à nossa própria 
sociedade e cultura. Isso transparece quando alguém diz, em relação a 
sua própria cultura ou seus membros que não têm modos, que não são 
educados, que não têm leis, tecnologia, desenvolvimento, que não são 
belos, que não têm ética ou moral, nem caráter, enfi m, que a cultura do 
outro é melhor do que a sua própria. 

Fato social, o etnocentrismo é comum a toda e qualquer sociedade 
ou grupo social e seria mesmo um fator fundamental para constituição 
de um grupo ou uma sociedade. Apesar de seu caráter universal, o et-
nocentrismo manifesta-se, a cada vez, de uma forma particular, possui 
diferentes graus de intensidade e, nesse sentido, pode variar signifi ca-
tivamente. Em outras palavras, cada sociedade, segundo sua historia e 
trajetória, acentua um ou outro aspecto da relação etnocêntrica.

O etnocentrismo é um tema caro à antropologia. Em Raça e his-
tória, Lévi-Strauss (1976) explica que o etnocentrismo se manifesta 
com toda sua intensidade justamente nas sociedades ditas tradicio-
nais – o que não exclui, evidentemente, as sociedades ditas modernas, 
onde alcança formas dissimuladas e violentas. Para o etnólogo francês, 
o etnocentrismo 

consiste em repudiar pura e simplesmente as formas cul-
turais: morais, religiosas, sociais, estéticas, que são as 
mais afastadas daquelas com as quais nos identifi camos. 
‘Hábitos de selvagens’, ‘na minha terra é diferente’, ‘não 
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se deveria permitir isso’ etc, tantas reações grosseiras que 
traduzem esse mesmo calafrio, essa mesma repulsa dian-
te de maneiras de viver, crer, ou pensar que nos são es-
tranhas. Assim, a antiguidade confundia tudo o que não 
participava da cultura grega (depois greco-romana) sob 
a denominação de bárbaro; a civilização ocidental utili-
zou em seguida o termo selvagem com o mesmo sentido. 
Ora, subjacente a esses epítetos, dissimula-se um mesmo 
julgamento: é provável que a palavra bárbaro se refi ra eti-
mologicamente à confusão e à inarticulação do canto dos 
pássaros, opostas ao valor da linguagem humana; e sel-
vagem quer dizer ‘da selva’, evoca também um gênero de 
vida animal, por oposição à cultura humana. Em ambos 
os casos, recusamos admitir o próprio fato da diversidade 
cultural; preferimos lançar fora da cultura, na natureza, 
tudo o que não se conforma à norma sob a qual se vive 
(LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 334, grifos do autor).

Segundo esse raciocínio, a humanidade não iria muito além das 
fronteiras da tribo. De acordo com Lévi-Strauss (1976), o etnocentris-
mo implica na repulsa ou na negação das formas sociais com as quais 
não nos identifi camos e que, por isso mesmo, negamos e depreciamos 
ou ainda para as quais emitimos julgamentos pouco ou nada favorá-
veis.

Em linhas gerais, o etnocentrismo é um tipo de relação social 
hierárquica baseada no princípio de que uma sociedade ou um gru-
po social se considera ou se julga superior, melhor e mais humano, 
por exemplo, que uma outra sociedade ou grupo social desprovido dos 
atributos eleitos pela primeira. Em regra geral, a relação etnocêntrica 
é desigual, uma vez que aquele que elege os critérios do julgamento do 
outro nega a existência desses mesmos elementos ao outro: aquele que 
estabelece os critérios utilizados para classifi car o outro, na realidade, 
nega a possibilidade de compartilhar com o outro os critérios que ates-
tam a sua identidade. Ao fi nal, o outro representa a falta ou a ausência 
de alguma coisa. Essa operação identitária, ao mesmo tempo inclusiva 
e exclusiva, permite a construção de si de uma maneira altamente po-
sitiva, e do outro de uma forma negativa. O outro é assim identifi cado 
pela negação. 

Ao outro sempre falta algo ou alguma coisa que na sociedade que 
julga existe de sobra. “O que eu sou o outro não é e não pode ser”. 
Logo, o outro é desqualifi cado e esvaziado, seja pela identifi cação atra-
vés da falta ou da ausência de um atributo ou qualidade fundamental, 
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como cultura ou humanidade, ou por um tipo de hierarquização que 
admite um gradiente. Ou seja, o que há numa sociedade e que atesta 
sua humanidade ou superioridade não é igual ou da mesma natureza 
na sociedade do outro. Assim, ainda que o outro pertença à humanida-
de e nesse caso seja o portador de uma “cultura”, ela será vista sempre 
como inferior ou incompleta; como não sendo sufi cientemente boa, 
como não tendo a mesma qualidade, enfi m, o outro é diferente porque 
não é igual ao que eu sou. O que eu sou o outro não possui, ou se pos-
sui, não é bom, correto, seguro, limpo, normal. 

Paris no discurso midiático parisiense

O turismo não é em si mesmo um fenômeno etnocêntrico. Ele 
presta-se ao discurso etnocêntrico justamente devido à forma como é 
concebido frente a outros elementos com os quais mantém algum tipo 
de relação. Em linhas gerais, o atrativo ou a atração turística implica 
um tipo de seleção arbitrária, seja de algum bem patrimonial, de um 
fato ou evento histórico-cultural ligado a uma coletividade ou à traje-
tória de um personagem social; mas também pode assumir a forma 
de um aspecto físico ou geográfi co de uma localidade ou região, como 
uma montanha ou uma praia. 

Os elementos que podem fi gurar como atrativos turísticos são 
infi nitos. O que importa é que um ou alguns elementos dados de uma 
coleção disponível num determinado momento histórico será eleito e 
assim destacado dos demais elementos que os cercam, sendo, assim, 
alçados a uma condição singular e única em relação aos demais que 
passam, então, a uma condição inferior, de pouco ou nenhum valor. 
Dito de uma outra forma, tudo aquilo que circunda ou que está em 
volta do atrativo turístico “desaparece” da área de atenção pelo sim-
ples fato de termos somente olhos para aquilo que “merece atenção” 
por encarnar um “valor”. Talvez essa relação fi que mais clara à medida 
em que observarmos como algum dos atrativos da cidade de Paris são 
representado em mídias parisienses.

“A avenida mais bela do mundo”

Em todo o mundo podemos contar inúmeras avenidas. Contudo, 
apenas uma dentre todas é tida como “a mais bela”, segundo diversos 
veículos de comunicação franceses. O jornal Métro, por exemplo, trazia 
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em sua edição de 19 de maio de 2010 a seguinte matéria : La Nature en-
vahit les Champs-Elysées (A natureza invade os Champs Elysées). Tra-
tava-se de um evento promocional de produtores rurais franceses em 
que a Avenue des Champs Elysées foi fechada para ser transformada em 
uma enorme fazenda. Na sequência pode-se ler uma frase que chama a 
atenção devido ao caráter acentuadamente etnocêntrico do discurso : 
“La plus belle avenue du monde accueille dimanche et lundi l’installa-
tion ‘Nature capitale’: 150 espèces d’arbres et de végétaux recouvriront 
les pavés” (A avenida mais bonita do mundo acolhe domingo e segunda-
feira a instalação “Nature Capitale”: 150 espécies de árvores e plantas 
irão cobrir os paralelepípedos”.

No mesmo sentido, na edição de sexta-feira, 21 de maio de 
2010, do jornal DirectMatin Plus, na seção “Île de France”, podemos 
observar novamente o discurso que toma a Avenida des Champs Ely-
sées como alvo de suas representações: “Un week-end aux Champs. 
Les Champs-Elysées (8e) changeront radicalement de visage ce 
week-end. L’événement Nature Capitale promet de reverdir les trois 
hectares de la plus belle avenue du monde». Podemos traduzir essa 
frase como : “Um fi m de semana nos campos. Os Champs Elysées 
mudarão radicalmente de visual nesse fi nal de semana. O evento Na-
tureza Capital promete verdejar os três hectares da avenida mais bela 
do mundo”.

Nos dois textos nos interessa mais a utilização da expressão de 
caráter etnocêntrico do que o tema da matéria propriamente dito. A 
referência aos Champs Elysées como “la plus belle avenue du monde” 
é muito comum na programação jornalística dos diversos veículos de 
comunicação de Paris. Nos noticiários televisivos regionais de France 
3, TF-1, assim como nos jornais gratuitos, a expressão aparece recor-
rentemente, quase como um apelido do famoso boulevard. “Aqui não 
há preocupação com o politicamente correto, o discurso enunciado em 
linguagem jornalística diz claramente: “tenho a avenida mais bonita 
do mundo, sou a cidade mais bonita do mundo”.

“O Arco mais célebre do mundo”

Além da avenida mais bonita do mundo, Paris foi agraciada – 
conforme o discurso implícito no material jornalístico estudado – com 
o arco “mais célebre do mundo”. Em sua edição de 12 de abril de 2010, 
uma segunda-feira, o DirectMatin Plus encerrava uma matéria sobre 
a renovação do Arco do Triunfo com o seguinte texto: 
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Cette longue histoire est racontée par l’exposition perma-
nente, qui est dotée depuis 2008 d’une muséographie in-
teractive et installée dans le souterrain menant à l’arc le 
plus célèbre du monde 

(Esta longa história é contada pela exposição permanente que é dotada 
desde 2008 de uma museografi a interativa e instalada no subterrâneo 
que leva ao Arco mais célebre do mundo (Tradução ...)).

Nesse discurso, o Arco do Triunfo napoleônico é alçado à con-
dição de atrativo turístico inigualável, lugar de longa história que 
merece ser visitado. Novamente podemos observar a forma como 
as ideias de distinção, de singularidade e de exclusividade são apli-
cadas ao monumento francês a fi m de lhe conferir um estatuto de 
objeto incomparável. A ideia em jogo é que há vários arcos que co-
memoram os feitos de exércitos, mas o de Paris é o mais célebre 
dentre todos.

Por meio da forma como o discurso se arma no interior de um 
dado sistema de signifi cações podemos perceber que a relação etno-
cêntrica se encontra presente, uma vez que todos os demais arcos são 
desprovidos dos atributos que tornam o arco francês incomparável.

“A maior fotografi a do mundo”

Tendo todas as qualidades enunciadas nos discursos midiáticos, 
nada mais coerente que a “maior fotografi a do mundo” representasse 
a cidade de Paris. Se ela é a “Cidade Luz”, tem a “mais bela avenida 
do mundo” e o “arco mais célebre do mundo”, não haveria lógica em 
aproveitar o recurso tecnológico para registrar a imagem de outro lu-
gar. Foi a partir dessa lógica que, no dia 16 de março de 2010, o jornal 
DirectMatin Plus trouxe a seguinte matéria : “Paris en 26 milliards de 
pixels; c’est la plus grande photo du monde!”. 

Um olhar atento revela uma ideia que reforça a representação 
de Paris como a cidade mais bela do mundo, única, singular e incom-
parável. Na verdade, o que está em jogo aqui é a utilização do super-
lativo acompanhada do senso de exclusividade, distinção e singula-
ridade. Em resumo, a imagem que se veicula é que nenhuma outra 
cidade no mundo possui esse caráter e mereceria estar na fotografi a 
gigante. Aqui podemos observar como a ideia de superioridade re-
força outros sensos que buscam atestar a singularidade da cidade, 
ao mesmo tempo em que colocam outras cidades numa situação de 
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inferioridade pelo simples fato de não gozarem do mesmo estatuto 
e, portanto, não terem sido escolhidas para fi gurar na “maior foto do 
mundo”.

“O maior museu do mundo”

Além do jornal em análise, também podemos encontrar traços 
do discurso turiscêntrico/etnocêntrico1 nos guias dos pontos turísticos 
de Paris. São duas qualidades de texto distintas, uma, a do texto jorna-
lístico, visto nas matérias citadas anteriormente, e agora, a do texto/
discurso turístico. 

No guia Paris Trip/  Excursion Paris, encontramos o seguinte 
texto sobre uma visita guiada ao Palais du Louvre e seu museu: Louvre 
Guidé : “Ensuite vous pourrez passer, librement, un peu plus de temps 
au Louvre pour visiter d’autres départements du plus grand musée 
du Monde”. O guia elege como aspecto para qualifi car o atrativo o fato 
de, segundo a publicação, o Louvre ser o maior museu do mundo. 

Para efeitos de análise, aqui importa pouco se o museu “é ou não” 
o maior do mundo. O que é relevante é que esse discurso também re-
força a ideia de que em Paris se encontram alguns dos atrativos tu-
rísticos vistos como melhores, superiores, únicos, em uma palavras, 
inigualáveis. Ter o maior museu, nessa perspectiva, talvez seja tão 
importante quanto ter um museu que abriga obras de grande valor 
artístico e histórico. Em todo caso, “ser maior” talvez seja, em uma 
perspectiva “publicitária”, mais fácil de registrar do que “ser um dos 
que abriga um dos acervos provavelmente mais signifi cativos para as 
artes e a história até o século XIX”.

Torre Eiff el: “o monumento mais ilustre de Paris”

Em outro guia dos atrativos de Paris, Paris Vision, é possível en-
contrar um discurso que qualifi ca a Tour Eiff el como o monumento 
mais célebre da cidade. Aqui um texto estabelece uma relação de infe-
rioridade-superioridade em relação aos atrativos da cidade: 

1 Siqueira (2007) explora com propriedade o conceito de turiscentrismo, aplicando a ideia 
de etnocentrismo às práticas turísticas e a seus discursos construidos.
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Visitez le plus célèbre monument de Paris! [;] Après la 
découverte de Paris, de son histoire et de ses grands 
monuments au cours d’un tour de ville en autocar, vous 
visiterez le plus célèbre monument de Paris: La Tour 
Eiffel. 

Depois da descoberta de Paris, de sua história e de seus grandes 
monumentos ao longo de um passeio de ônibus, você visitará o mais 
célebre monumento de Paris: A Torre Eiff el. Constroi-se, assim, o ro-
teiro do que o turista deve conhecer na cidade e mostra-se ao estran-
geiro o que é mais importante, mais famoso, aquilo que realmente vai 
signifi car em termos simbólicos, de imaginário, que o turista de fato 
visitou Paris: sua ida à Torre Eiff el.

É interessante observar que há muitos outros roteiros para a vi-
sita da cidade de Paris: Paris noturno, Paris Boêmio, Paris Insólito. 
São muitos e bem variados. Os que não incluem a visita aos pontos 
célebres, mais famosos, mais belos, maiores, são qualifi cados como 
“roteiros alternativos”. Alguns desses roteiros fazem parte da indús-
tria do turismo também, mas, hierarquicamente, simbolicamente, são 
alternativas, não são o caminho principal.

O centro do mundo

O mundo possui um centro? Onde ele fi ca? Durante um percur-
so a pé pelo bairro do 14e (XIVe arrondissement) encontramos, em 
uma banca de jornais, um cartão postal que traduz em imagens e em 
poucas palavras o exemplo do que chamamos “turiscentrismo” (SI-
QUEIRA, 2007). O postal traz as imagens da catedral de Notre Dame 
de Paris, uma imagem estilizada da Torre Eiff el e os dizeres: Paris, 
centre du monde. 

Por meio desse postal podemos perceber todo um universo de 
representações, um imaginário que parece dar conta da relação for-
temente etnocêntrica que imagens e palavras sobre os atrativos da ci-
dade de Paris traduzem como “normal”, quase “natural”. O turista e o 
morador parisiense podem cruzar cotidianamente com tais represen-
tações; podem não concordar com os discursos que ali são manifesta-
dos, em todo caso isso não afasta nem exclui o fato de que há um ima-
ginário ou um quadro de representações que reproduzem e alimentam 
um conjunto de ideias que secretam o etnocentrismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os textos vistos acima sugerem a existência de um imaginário et-
nocêntrico sobre Paris e sugerem que a mídia parisiense, assim como 
o material turístico, reforçam um imaginário da cidade como centro 
do mundo. Paris não teria sido, como quis Benjamin (1985), somente 
a “capital do século XIX” – tanto nos discursos midiáticos da impren-
sa como na propaganda turística, a cidade continua sendo, no século 
XXI, o “centro do mundo”. Nesses materiais analisados não é descrito 
o processo que levou os atrativos da cidade a serem classifi cados dessa 
forma. Eles são classifi cados de um modo que ao mesmo tempo em 
que apaga sua história lhes confere qualidades “supranaturais”. 

Paris, nomeada agora o centro do mundo, reúne de uma só vez 
alguns dos atrativos  tidos como hierarquicamente superiores a todos 
os outros existentes no mundo. Quando é caracterizada como sendo 
o “centro”, podemos entender que tudo o mais se encontra na peri-
feria e, dessa forma, em uma zona obscura de difícil reconhecimen-
to que podemos chamar de desconhecido. Essa ideia simplesmente 
afasta ou desloca para um segundo plano a possibilidade de outras 
cidades gozarem e partilharem desse mesmo estatuto: há somente 
um centro no mundo e esse centro é Paris. É somente lá onde fi gu-
ram “o arco mais célebre do mundo”, “o maior museu do mundo”, 
“a avenida mais bela do mundo” reproduzidos na “maior fotografi a 
do mundo”. Como em um círculo de legitimação autorreferencial, os 
atrativos mais esplendorosos do mundo se encontram na cidade cen-
tro do mundo e vice-versa.

Há, de fato, nesses discursos algo que se aproxima do que cha-
mamos de etnocentrismo ou tudo não passaria de golpe publicitário 
destinado a vender uma mercadoria para lá de fetichizada? Em grande 
parte, os próprios produtores da atividade turística colaboram para 
esconder deles mesmos o fato de que o mercado de bens simbólicos 
também é um mercado de mercadorias. Ora, isso coloca um papel cha-
ve no superdimensionamento do que está sendo exibido com vias ao 
consumo turístico.

A promoção de uma localidade ou de um atrativo turístico ofe-
rece um espaço privilegiado à manifestação do etnocentrismo por al-
gumas razões. O atrativo turístico, seja qual for a sua natureza, é a 
obra de uma relação hierárquica em que operam, ao mesmo tempo, a 
inclusão e a exclusão. Dito de outra maneira, cada uma de suas partes 
aparece como o inverso da outra. Enquanto nosso olhar é dirigido para 
aquilo que é posto em evidência e valorizado, todo um outro universo 
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desconhecido, e que não integra os roteiros turísticos, é mergulhado 
na escuridão e no esquecimento. Mesmo outras cidades da França ou 
próximas de Paris, são postas fora dessa zona do signifi cado. O desta-
que e a centralidade dados ao atrativo são a condição da negação de 
tudo aquilo para que não temos olhos, nem tempo de ver e nos inte-
ressar, pois a condição turística não permite a construção de um olhar 
sobre o quotidiano. A questão do reconhecimento é também a do tem-
po, fator do qual o turista não pode dispor, caso contrário o encanto se 
quebraria. 

O interessante de observar a partir dos exemplos apontados é que 
o imaginário etnocêntrico do turismo vaza para os discursos da im-
prensa, retornando amplifi cado. Nesse caso, o jornalismo se permite 
fazer publicidade de um imaginário etnocêntrico. Adjetivos, advérbios 
que a linguagem e o exercício obrigatório da objetividade jornalística 
evitam, no caso estudado aparecem como complementos qualifi cati-
vos da cidade de Paris. O imaginário etnocêntrico se explicita, assim, 
no material jornalístico e na publicidade como algo isento de contra-
dições e problemas.

Para o viajante, que vê e passa, o cotidiano é justamente o que 
foi deixado para trás e que, em muitos casos, representa aquilo a que 
se tem repulsa. Assim, ele permanece o tempo sufi ciente para não se 
dar conta de que o lugar onde se encontra momentaneamente reser-
va todo um universo prestes a ser descoberto e que podemos chamar 
de “tempo normal”. Importa mostrar o lado oposto daquele que ele 
abandonou; importa mostrar o anticotidiano. A construção do atrativo 
parece esgotar a possibilidade do desconhecido e assim a descoberta.

Parte dos analistas poderá argumentar que o turismo, ao invés 
de se prestar à manifestação etnocêntrica, seria uma forma de comba-
tê-lo. Os exemplos selecionados atestam que, se há tal possibilidade, 
existe paralelamente uma perspectiva na qual o etnocentrismo encon-
tra, no fenômeno social do turismo e na mídia que o circunda, um con-
junto de relações e condições que permitem a sua expressão sem que 
ela seja necessariamente identifi cada como tal. Dito de outra maneira, 
por sua forma, o discurso sobre o turismo tira de foco a possibilidade 
de crítica, pois a exaltação das supostas qualidades incomparáveis da 
localidade é naturalizada. 

A crítica da forma como os discursos se armam e se tecem sobre 
as cidades é condição fundamental para pensarmos outros espaços, lu-
gares e regiões que são postos de fora do que merece ser visitado, vis-
to e conhecido. A marca do etnocentrismo aparece nos discursos das 
localidades da mesma forma que uma sociedade ou um grupo social 
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julga e classifi ca o outro a partir de seus próprios valores. Ao agirmos 
etnocentricamente expulsamos para fora dos limites da humanidade 
aqueles que julgamos diferentes de nós; no turismo, aplicamos a mes-
ma lógica a tudo aquilo que escapa ou foge a uma localidade ou região 
delimitada. 

Potencializado, o discurso do turismo transborda para o discur-
so midiático, carregando consigo o etnocentrismo; paralelamente, o 
discurso midiático transborda para o turístico. Elementos de ambos se 
aglutinam para a construção e o reforço do imaginário sobre as cidades.
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TURISMO E INTERPRETAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO NATURAL E 

CULTURAL NO BRASIL

Gustavo Aveiro de Araujo

INTRODUÇÃO

O planejamento interpretativo é uma ferramen-
ta estratégica necessária para o desenvolvimento do 
turismo cultural e do ecoturismo em localidades de 
relevância histórica, cultural e natural.

Normalmente, as ações voltadas ao desenvolvi-
mento turístico de uma região visam, essencialmente, 
a aperfeiçoar serviços de transporte, hospedagem, ali-
mentação e entretenimento (BARRETO, 1991). Uma 
das questões que se coloca é o fato de que pouca e, em 
alguns casos, nenhuma atenção é dada à qualidade da 
interpretação por meio da experiência dos visitantes 
de uma localidade, quanto às informações que eles te-
rão sobre o local visitado, com foco na cultura local.

A qualidade da experiência de um visitante em 
um local de elevado interesse histórico e  cultural po-
deria ser ampliada, não só em função do nível e da 
qualidade das informações recebidas, mas, sobretu-
do, a partir de revelações e signifi cados adquiridos 
por meio da visita.  Sobre essa busca por qualidade da 
experiência por parte dos visitantes, Wearing e Nail 
(2000) afi rmam que o foco sobre as dimensões da 
experiência do visitante revela que ele não está preo-
cupado apenas com a pura observação de um cenário 
ou objeto, mas, sobretudo, com a sensação e a per-
cepção de algo relacionado ao seu valor, e se sujeita 
a assimilar valores que não são seus propriamente, 
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ou pelo menos seriam incomuns ao seu cotidiano. Nessa perspectiva, 
a visitação a sítios de interesse cultural torna-se difusora de atividades 
de lazer educativas e turísticas que imprimem maior responsabilidade 
pelo ambiente, na medida em que aquelas informações assimiladas so-
bre o local são disseminadas em outras localidades.   

Dessa forma, a interpretação do patrimônio, integrada à ativida-
de turística, converge para os esforços de preservação desse patrimô-
nio, ao mesmo tempo em que é capaz de benefi ciar economicamente e 
socialmente as comunidades locais. 

Entendendo que o processo de planejamento é infl uenciado pelo 
poder de decisões  que incide variavelmente em um conjunto de pessoas, 
Cintra (1978 apud Dias, 2003, p. 89) afi rma que  “a técnica do planeja-
mento legitima um poder, pois aquele que a utiliza impõe sua vontade ao 
inferir na vida das pessoas e direcionar suas atividades”. Nesse sentido, au-
fere-se a necessidade de políticas públicas de turismo democraticamente 
elaboradas e executadas, bem fundamentadas, para legitimar as tomadas 
de decisão e dar a credibilidade e a segurança necessárias à sociedade. E, 
por outro lado, é implícita a necessidade de responder a essas políticas, 
com implementação de planos interpretativos efi cientes, que correspon-
dam às necessidades da oferta e demanda turística de uma localidade.

O fato de serem raros os estudos aprofundados sobre o tema “Tu-
rismo e interpretação” mostra que ambos os conceitos são de relevân-
cia relativamente  recente nas discussões acadêmicas e, em se tratando 
dos conceitos de patrimônio cultural e natural, esses possuem uma re-
lação intrínseca, tanto com o turismo com o conceito de interpretação 
do patrimônio.

A partir da contextualização apresentada, o texto se desenvolve 
da seguinte forma: a seção 1 abordada algumas experiências brasilei-
ras em interpretação, dando ênfase à intervenção interpretativa reali-
zada no Museu Aberto do Descobrimento e buscando estabelecer uma 
relação com planejamento sustentável do turismo na Região. Nesta se-
ção, expõe-se a visão de interpretação do Ministério do Turismo e são 
relatados, ainda que superfi cialmente, alguns planos interpretativos 
realizados. Complementarmente é traçado um pequeno histórico do 
projeto do Museu Aberto do Descobrimento (MADE) e de suas ações 
realizadas em prol do planejamento sustentável do turismo na Região. 
Ainda nesta seção, os atrativos turísticos do MADE são caracterizados 
e contextualizados, momento em que apresentamos sua essência, cuja 
compreensão permitiu-nos dar prosseguimento a este estudo.

Na seção 2 discutimos os conceitos de turismo, planejamento e 
interpretação do patrimônio, de maneira integrada. Ao conceituarmos 
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turismo de forma holística, apresentamos uma visão sistêmica desse 
fenômeno, e analisamos sua relação com o patrimônio, entendendo-o 
como um conceito em expansão. Também nesta seção, apresentamos 
o estado da arte da fi losofi a interpretativa a partir das ideias de autores 
consagrados no assunto. 

Na seção 3, tratamos de aprofundar o entendimento sobre plane-
jamento e plano interpretativo por meio de revisão da literatura. É res-
saltada a importância do plano para o planejamento, são discutidas as 
principais questões que envolvem o planejamento interpretativo, como 
tipos e níveis de planos, objetivos e temas, estratégias e técnicas interpre-
tativas. A seguir apresentamos as etapas do planejamento interpretativo.

Finalmente, tecemos recomendações, através da proposta de 
algumas diretrizes, para o desenvolvimento de políticas públicas de 
interpretação do patrimônio na área de estudo, na medida em que su-
gerimos o planejamento e a integração dessas atividades ao planeja-
mento turístico, pontuando perspectivas, possibilidades e limites rela-
cionados a possíveis estudos futuros. 

INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO BRASIL: O 
CASO DO MUSEU ABERTO DO DESCOBRIMENTO

Esta seção tem como objetivo abordar algumas experiências in-
terpretativas realizadas no Brasil, particularmente no Museu Aberto 
do Descobrimento (MADE), e sua relação com o planejamento susten-
tável do turismo.

Pode-se afi rmar que o Ministério do Turismo está atento à im-
portância e à necessidade de desenvolvimento da interpretação em 
atividades turísticas no Brasil, em especial no que se refere aos seg-
mentos ecoturismo e turismo cultural, o que se evidencia pela própria 
defi nição ofi cial utilizada no País, que defi ne ecoturismo como: 

[...] um segmento da atividade turística que utiliza, de for-
ma sustentável, o patrimônio natural  e  cultural, incentiva  
sua  conservação  e  busca   a  formação de uma consciência 
ambientalista através da interpretação do  ambiente, 
promovendo o bem estar das populações envolvidas (BRA-
SIL, 1994, p. 19, grifo nosso).

Essa defi nição menciona o termo interpretação do ambiente 
como uma atividade indutora da sustentabilidade, incentivadora da 
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conservação patrimonial e promotora da conscientização ambientalis-
ta. O termo interpretação do ambiente tem sua origem na defi nição 
de Tilden (1977), que afi rma que interpretação do patrimônio é revelar 
signifi cados e inter-relações de forma educativa, utilizando-se, para 
isso, o contato direto com objetos originais através de experiências 
práticas e ilustrativas. Assim, infere-se que o uso da interpretação é 
condição essencial para o desenvolvimento do segmento ecoturismo 
no Brasil. 

Da mesma forma, outras publicações do Ministério do Turis-
mo, como as orientações básicas para desenvolvimento do turismo de 
aventura (BRASIL, 2006a) e as diretrizes para visitação em unidades 
de conservação (BRASIL, 2006b), fazem referência às atividades de 
interpretação ambiental como forma de agregar valor aos atrativos, e 
sugerem seu planejamento.  

As discussões sobre o poder de educação e conscientização que 
exerce o ecoturismo em suas variações vão além da educação ambien-
tal direcionada ao meio natural e passam a ganhar maior destaque no 
âmbito cultural. E a educação pelo turismo, de um modo geral, não se 
encontra restrita a questões que envolvem apenas o ambiente físico, 
mas, sobretudo, o patrimônio cultural de uma localidade, seja ele ma-
terial ou imaterial. Tal como o ecoturismo, o segmento turismo cultu-
ral pressupõe, também, a utilização da interpretação.

Diante do desafio de desenvolver o segmento turismo cultural 
e tendo em vista a necessidade de orientar o desenvolvimento desse 
segmento no País, em 2006, o Ministério do Turismo publicou o 
documento intitulado Turismo cultural: orientações básicas (BRA-
SIL, 2008), com intuito de servir de subsídio a gestores públicos e 
privados, visando a favorecer a diversificação e caracterização do 
produto turístico nacional. Esse documento conceitua interpreta-
ção, fornece noções básicas sobre planejamento interpretativo e 
menciona a atividade interpretativa como uma estratégia básica 
para o desenvolvimento do turismo cultural no Brasil. Sugere, ain-
da, o estabelecimento de equipes multidisciplinares das áreas afins 
copm a cultura e o turismo, para “a elaboração e implementação de 
projetos de interpretação e educação patrimonial” (BRASIL, 2008, 
p. 31). Como aspectos básicos, necessários à estruturação do seg-
mento – no que diz respeito à adequação da estrutura física dos 
equipamentos e atrativos turístico-culturais – recomenda “provi-
denciar a sinalização turística e interpretativa do patrimônio cul-
tural” (BRASIL, 2008, p. 35), e para a estruturação dos serviços e 
atividades, recomenda 
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capacitar guias e monitores de museus e espaços culturais 
para a interpretação patrimonial e atualizá-los constante-
mente em relação às informações sobre o local (BRASIL, 
2008, p. 37).  

Em resumo, o Ministério do Turismo reconhece que a interpre-
tação é imprescindível para o desenvolvimento dos segmentos eco-
turismo e turismo cultural. Desta forma, entendemos que a ideia de 
interpretação deve ser estendida a outros segmentos do turismo, con-
siderados derivados dos dois mencionados inicialmente, quais sejam, 
turismo rural, turismo de aventura, turismo étnico, turismo religioso, 
turismo místico esotérico, entre outros.

No Brasil, a integração entre interpretação do patrimônio e pla-
nejamento sustentável do turismo, bem como a literatura pertinente, 
se apresentam de forma tímida e pouco aprofundada, embora haja 
registros de algumas iniciativas de implementação de atividades de 
interpretação, a exemplo dos planos interpretativos  das “cidades do 
ouro”,  no Estado de Minas Gerais (ALBANO, 2002), do Sítio Ar-
queológico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul (BIE-
SEK, 2004), da Bahia,  As Histórias da Praia do Forte contadas pela 
comunidade (FARIAS, 2007) e, particularmente, como objeto des-
ta pesquisa, do Museu Aberto do Descobrimento (GOODEY, 2003; 
MURTA, 2002b). 

Segundo Albano (2002), o plano interpretativo das “cidades do 
ouro”, Mariana, Ouro Preto, São João Del Rei, Tiradentes, Diamantina 
e Serro é resultado de um esforço que se iniciou com o tombamento 
dessas cidades, em 1938, pelo Serviço Nacional do Patrimônio Histó-
rico e Artístico, em Minas Gerais, e, a partir daí, explica essa autora, 
defl agrou-se o interesse coletivo  em desenvolver cuidados com a pre-
servação da memória e afi rmação das identidades culturais do País. 
Essas identidades são consagradas pela forte herança colonialista do 
período de exploração de ouro e diamantes que resultou na construção 
de toda A riqueza arquitetônica que caracteriza o estilo barroco. 

A autora afi rma ainda que, nessas localidades, os objetivos a se-
rem alcançados pelos projetos interpretativos foram elaborados tendo 
como base as ideias de Murta e Goodey, ou seja, visando sempre a 

estimular o olhar do visitante, diversifi car o produto turís-
tico e despertar o orgulho e interesse da comunidade pelo 
signifi cado de seu patrimônio, incentivando práticas pre-
servacionistas (ALBANO, 2002, p. 275). 
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A evolução urbana de seus núcleos históricos, registrada pela ar-
quitetura, as manifestações artísticas e religiosas, os hábitos e costu-
mes, além dos fatos e personagens da história local são temas desen-
volvidos em São João Del Rei e Tiradentes. 

Uma equipe multidisciplinar foi responsável pelo design dos prin-
cipais roteiros e de toda A sinalização interpretativa, composta por 
painéis e placas, que contêm mensagens com conteúdo interpretativo 
variado. Sobre essa experiência, a líder da equipe citada enfatiza, inicial-
mente, a fundamental importância da participação de representantes 
dos diversos setores públicos e privados da comunidade durante o pro-
cesso como um todo, o que inclui a defi nição dos roteiros, dos conteúdos 
interpretativos a serem utilizados, dos textos, e a revelação de histórias 
curiosas. Para essa autora, “este processo participativo é, no entanto, 
bastante delicado porque envolve diferentes percepções, ideias, valores 
e interesses” (ALBANO, 2002, p. 275), que tendem a ser naturalmente 
complexos como ocorre com a história de qualquer lugar, na medida 
em que envolve informações confl itantes sobre seus personagens, fatos 
e datas que permitem diferentes opiniões. Nesse sentido, ressalta-se a 
importância da imparcialidade de especialistas responsáveis pelos pro-
jetos de interpretação, bem como do conhecimento e familiaridade da 
equipe multidisciplinar com os objetos da localidade, na medida em que 
serão divulgadas informações, muitas vezes imprecisas, que podem cau-
sar divergências de opiniões entre os diferentes segmentos sociais. 

No sítio arqueológico de São Miguel das Missões, Rio Grande do 
Sul, como atestou Biesek (2004), houve implementação de interpreta-
ção temática de base histórica, seguindo o modelo sugerido por Mur-
ta e Goodey. Entretanto, essa experiência não contemplou um plano 
interpretativo que inserisse a comunidade, ocorrendo apenas ações 
isoladas. Os planos interpretativos nessa localidade se resumem uni-
camente a placas de sinalização interpretativa; há limitação na gestão 
do sítio pela escassa disponibilidade de mão de obra capacitada. Os 
recursos, que não são sufi cientes, provêm unicamente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com uma pequena 
participação do município, o que limita também a estrutura de apoio e 
os atrativos turísticos. O Turismo cultural apresenta potencial expres-
sivo, principalmente por se tratar de uma Região também pertencente 
ao patrimônio mundial da Unesco. No entanto, a exploração turística 
é tímida e pouco profi ssionalizada (BIESEK, 2004).  

Em ambas as experiências relatadas acima, se observa tendência 
em focalizar o plano em si, com seus métodos e técnicas utilizados, à 
luz das teorias sobre planejamento da interpretação do patrimônio. 



83

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

No entanto, de acordo com o que foi apresentado, infere-se que a ex-
periência brasileira em interpretação ainda está muito aquém do seu 
potencial, do ponto de vista de seu desenvolvimento integrado ao pla-
nejamento sustentável do turismo.

Interpretação do patrimônio no MADE

No caso do Museu Aberto do Descobrimento, no extremo sul da 
Bahia, houve uma iniciativa interpretativa, no âmbito das comemora-
ções dos 500 anos do descobrimento do Brasil, tendo sido elaborado e 
implementado um plano interpretativo na Região.  No entanto, observa-
se, de maneira informal, que o desenvolvimento das atividades de inter-
pretação tem ocorrido sem a integração com o planejamento turístico.

Ocorre que, conforme afi rmamos na introdução, em geral, as 
ações de desenvolvimento do turismo estão voltadas ao aperfeiçoa-
mento dos serviços de transporte, hospedagem, alimentação e entrete-
nimento, que são normalmente limitados às atividades de lazer. O fato 
é que há pouca ou nenhuma preocupação com a qualidade da interpre-
tação que um visitante faz em uma localidade através da sua experiên-
cia, no que se refere às informações que o mesmo obtém durante a sua 
visita ao local, essencialmente com relação à cultura local.   

Nesse contexto, especifi camente na Região do MADE, propõe-
se avaliar o plano interpretativo ora implementado, considerando as 
potencialidades, as perspectivas e a viabilidade de desenvolvimento 
de atividades de interpretação do patrimônio, a fi m de subsidiar ações 
estratégicas que favoreçam o planejamento do turismo na Região do 
Extremo Sul da Bahia.  

Estudar a relação entre plano interpretativo e planejamento tu-
rístico pode contribuir como uma ferramenta estratégica para o desen-
volvimento dos segmentos turísticos Ecoturismo e Turismo Cultural 
na Região, na medida em que possa ser utilizada para fi ns de lazer 
educativo integrado às atividades turísticas de baixo impacto, gerando 
emprego e renda e, simultaneamente, contribuindo para a preserva-
ção do patrimônio natural e cultural de forma sustentável.

a. Aspectos históricos e geográfi cos do MADE

A ideia de se criar um projeto para o MADE ganhou força a partir 
da publicação do livro “Museu Aberto do Descobrimento: o Brasil renasce 
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onde nasce”, editado em 1994, pela ONG Fundação Quadrilátero do Des-
cobrimento, com sede em Trancoso, Porto Seguro, Bahia. Nesse mesmo 
ano, o Ministério da Cultura recebeu pedido de recursos para a criação 
do MADE, mas o projeto não foi contemplado com recursos fi nanceiros. 
Porém, em 1996, tendo em vista a necessidade de se realizar comemora-
ções do quingentésimo ano desde o descobrimento do Brasil, foi aprova-
do, pelo governo federal, o Decreto Presidencial 1.874/96 (BRASIL, 1996) 
que defi ne e delimita a área do Museu, abrangendo localidades dos mu-
nicípios baianos de Porto Seguro, Prado e Santa Cruz Cabrália, incluindo 
o Parque Nacional de Monte Pascoal, em Porto Seguro. Esse documento 
também designa como coordenadores das ações para a criação do MADE 
as seguintes instituições: Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ministério do Meio Ambiente, Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), 
Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Fundação 
Quadrilátero do Descobrimento. Tal Decreto delibera que caberá ao Mi-
nistério da Cultura convidar para participar da coordenação o governo do 
Estado da Bahia e os prefeitos de Prado, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrá-
lia, bem como o Serviço de Documentação da Marinha, a Universidade 
Federal da Bahia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a 
Embratur, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e organizações não governamentais. Assim, o Decreto 
sinaliza o compromisso de elaborar e implementar outros projetos que 
serão integrados àquele da criação do Museu. 

Em setembro de 1998, foi realizado um seminário local com o ob-
jetivo de ampliar as informações sobre o MADE, levantar opiniões da 
comunidade local sobre o Museu e cumprir uma agenda de discussões 
sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável da Região. 

Participaram desse evento representantes das entidades dos três 
municípios envolvidos, tais como instituições educacionais, ONG e 
órgãos ofi ciais públicos que discutiram e elaboraram propostas rela-
cionadas ao desenvolvimento regional e ao meio ambiente, conforme 
sintetizamos, a seguir no Quadro 1. 

QUADRO 1 – Síntese dos grupos temáticos, principais temas abordados e grupos de 
trabalho do seminário Impactos e desenvolvimento sustentável na Região do MADE

 GRUPOS TEMÁTICOS ABORDADOS

1) Conservação dos recursos naturais; 
2) Uso sustentável dos recursos naturais;

3) Desenvolvimento e tecnologia; 
4) Políticas públicas.
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  PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

1) Reserva da biosfera: história, conservação e preservação; Diversidade fl ores-
tal da Mata Atlântica do sudeste da Bahia; A cacauicultura e a sustentabili-
dade dos recursos naturais na Biosfera do Descobrimento; Riqueza da fauna 
silvestre da Reserva da Biosfera do Descobrimento. 

2) Lixo, um problema que não dá para jogar fora; Monitoramento costeiro; 
Importância ecológica e econômica do  manguezal; Florestas homogêneas 
e o desenvolvimento sustentável; Bacia hidrográfi ca do rio Cachoeira; Bacia 
hidrográfi ca do rio Almada. 

3) Geração de energia alternativa; Materiais alternativos na construção: mode-
lo construtivo à base de vasilhames PET; Desenvolvimento sustentável no 
MADE – diversos projetos: a) alfabetização solidária, b) Plantas ornamentais 
da Mata Atlântica, c) PRONERA, d) Ecoturismo; e) As formigas no sul da 
Bahia; Planejamento e sistema de manejo da zona costeira; Os manguezais 
do sul da Bahia; Fibras vegetais na arquitetura. 

4) Legislação ambiental; Educação ambiental; Fontes de fi nanciamento.

  GRUPOS DE TRABALHO

GT1 – Recursos Naturais: estratégias e políticas para o uso e conservação.

GT2 – Desenvolvimento Eco-Tecnológico.
Fonte: Elaborado a partir de UnB; Uesc; MinC; MMA; Ibama; Ceplac (1998).

Em síntese, como resultado das atividades, o GT1 concluiu que 
seria impossível defi nir objetivamente as estratégias e políticas públi-
cas para as questões em discussão, apenas a partir dos debates preli-
minares que se realizaram.  Contudo, as ações sugeridas através dos 
projetos dependeriam de parcerias e linhas de fi nanciamento externas 
ao projeto MADE. Não havia nada defi nido, apenas uma quantidade 
signifi cativa de dados coletados e seus possíveis encaminhamentos, 
conforme consta do relatório produzido pelo grupo. 

 Os relatores deste GT atestaram ter havido, durante os encontros, 
“[...] uma pulverização de abordagens, com a apresentação de problemas 
e reivindicações particularizados por parte dos grupos representados [...]” 
(UNB; UESC; MINC; MMA; IBAMA; CEPLAC, 1998, p. 14).  Ou seja, sem 
possuir uma visão global dos acontecimentos relacionados ao desenvolvi-
mento sustentável da Região, pautaram-se em discussões pontuais, gera-
das a partir do ponto de vista isolado de cada grupo.  Assim, tratou-se de 
legislação ambiental, participação da comunidade no processo de gestão 
ambiental e dos aspectos ambientais relacionados ao MADE.  

O GT2 apresentou um levantamento dos principais aspectos dos 
diversos materiais disponíveis na Região, tais como piaçava e cipó, coco, 
cascas de crustáceos, conchas, lixo e entulho. E apresentou, também, 
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uma lista de ações elaboradas, tendo o “objetivo de contribuir para uma 
mudança de comportamento e “a maneira de pensar, integrando o ho-
mem nesse processo, valorizando seu papel através da educação am-
biental”, e como segundo objetivo, “criar opções alternativas para ob-
tenção de renda”. Entre essas ações, destacamos a capacitação de guias 
para a visitação dos manguezais, o resgate do folclore regional (lamba-
da, forró, danças e capoeira), das manifestações culturais tradicionais 
(Bumba-meu-boi, Marujada, Boi Duro, Mouros e Cristãos, Puxada do 
Mastro de São Sebastião, Terno de Reis, Pastorinhas e Festa do Divino) 
(UNB; UESC; MINC; MMA; IBAMA; CEPLAC, 1998, p. 14).

Um fato diretamente relacionado ao Plano Interpretativo que se 
implementaria posteriormente no ano 2000 foi encontrado nas consi-
derações fi nais do relatório apresentado pelo GT2, onde, entre outras 
propostas de ação lê-se 

recuperar o relatório da Ofi cina de Interpretação Ambien-
tal no MADE, que aconteceu recentemente em Porto Se-
guro: foi vista uma cópia no IPHAN/Porto Seguro (UNB; 
UESC; MINC; MMA; IBAMA; CEPLAC, 1998, p.19).

 
Esse trecho do relatório demonstra que o Plano de Interpretação 

do MADE ainda não havia sido discutido ofi cialmente no Seminário; 
a isto relaciona-se o fato de não haver nenhuma menção de atividades 
de interpretação em tal relatório.   

Assim, o Projeto MADE, inicialmente elaborado pela Fundação 
Quadrilátero do Descobrimento, foi preterido, dando lugar a um novo 
projeto MADE, dessa vez elaborado com a “chancela da comunidade 
regional” (UNB; UESC; MINC; MMA; IBAMA; CEPLAC, 1998).  

Conforme o Decreto citado, a área geográfi ca do MADE abrange 
um território que se estende ao longo de 78 km, na costa da Região do 
Extremo Sul da Bahia, compreendendo áreas de três municípios que 
totalizam 1.200 Km², Porto Seguro, incluídas neste município as loca-
lidades de Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva; Santa Cruz Cabrália, 
incluindo Coroa Vermelha, e, fi nalmente, o extremo norte do muni-
cípio de Prado.  A fi gura 1 traz um mapa da Região do MADE com as 
principais localidades, fornecendo uma visão geral de nossa área de 
estudo.

Os limites geográfi cos do MADE se orientam a partir de rios, cór-
regos, cidades, vilas, do Monte Pascoal e do mar. Sua Região é constitu-
ída pelos principais marcos avistados e descritos na Carta de Pero Vaz 
de Caminha ao Rei de Portugal, em 1500, entre o quais destacam-se o 
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Monte Pascoal, as falésias multicoloridas, a Baía de Cabrália, Coroa Ver-
melha e os rios Caí, Mutarí, Buranhém e João de Tiba. 

Para fi nalizar este capítulo, abordaremos, de forma breve, as ca-
racterísticas e a  composição  do acervo do MADE, com intuito de me-
lhor compreender o objeto deste estudo.

FIGURA 1 – Mapa da Região do Museu Aberto do 
Descobrimento, extremo sul da Bahia 

Fonte: Elaborada por Roberto Carlos de Melo Fonseca. 
Notas: Sistema de Projeção UTM. Datum: SAD-69. Origem: Equador e Meridiano 
39º W.Gr. Acrescidas as constantes 10.000.000m e 500.000m, respectivamente.
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O acervo do MADE reúne valioso patrimônio que inclui bens de 
natureza material e imaterial, como acidentes geográfi cos, aldeias in-
dígenas, núcleos urbanos históricos e manifestações culturais tradi-
cionais (ARANTES, 2001; MURTA, 2002b).

Este conteúdo é uma mescla singular de história, natureza e cul-
tura, que pode ter sua importância e signifi cado compreendidos atra-
vés da visitação in loco, ou mesmo a partir da leitura do Guia Cultural. 
O guia, elaborado por Arantes (2001), torna públicas as informações 
mapeadas a partir da realização de um minucioso inventário de refe-
rências culturais de grande importância, entre as quais destacam-se 
festas, lugares, paisagens e edifi cações, ofícios e modos de fazer, artes 
e formas de expressão que caracterizam e transformam a Região num 
dos destinos turísticos mais visitados do País.

Nesse cenário, o MADE é considerado lugar turístico complexo. 
Nele, inserem-se Unidades de Conservação (UC), tanto federais como 
estaduais, municipais, públicas e particulares, terras indígenas, sítios 
de relevância histórica, cultural, arqueológica e turística, sendo algu-
mas delas tombadas pelo Iphan e pela Unesco. Logo, segundo Arantes 
(2001), o contato com esse acervo possibilita a reinterpretação de al-
guns sentidos importantes que a memória e a literatura inscreveram 
no extremo sul da Bahia. 

Essa importante porção do território brasileiro reúne vasta biodi-
versidade natural e cultural capaz de materializar a identidade cultural e 
a memória brasileiras. No entanto, historicamente é uma Região marca-
da por confl itos e tensões socioterritoriais evidenciados entre indígenas 
e fazendeiros, entidades governamentais e não-governamentais através 
de jogo de interesses econômicos que envolvem setores diversifi cados, 
como empresários da cadeia produtiva da indústria de papel e celulose, 
pequenos produtores rurais, comunidades tradicionais e não tradicio-
nais e, também, várias empresas que integram o complexo conjunto da 
organização estrutural do sistema turístico. Isto posto, fi ca clara a ne-
cessidade de integração entre a preservação, valorização e interpretação 
do patrimônio através do planejamento e do plano interpretativo.

b. Patrimônio natural e cultural da região do MADE: 
biodiversidade e historicidade aos extremos, po-
rém ameaçados

Com o intuito de melhor compreender esse cenário turístico 
complexo de diversidades da Região objeto deste estudo, buscaremos 
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revelar alguns aspectos da essência do patrimônio em questão com o 
objetivo de caracterizar os atrativos turísticos que compõem a Região 
turística do MADE.

Em termos de natureza, ela é marcada fortemente pela exube-
rância, traduzida não só pela beleza natural, mas pelos mais altos índi-
ces de variabilidade genética de fauna e fl ora.   

Toda a Região costeira do MADE encontra-se conjugada à Re-
gião coralínea “Banco de Abrolhos”. Essa complexa conjugação de 
ecossistemas abriga a mais elevada taxa de biodiversidade marinha já 
conhecida do Atlântico Sul, e tem importância estratégica para o equi-
líbrio ambiental do planeta. O Banco dos Abrolhos é um alargamento 
da plataforma continental que começa na foz do rio Doce, no Espírito 
Santo, e segue até a foz do rio Jequitinhonha, na Bahia, perpassando 
por toda a costa do extremo sul da Bahia. Com cerca de 46.000 Km², 
compreende um mosaico de ambientes marinhos e costeiros margea-
dos por remanescentes da Mata Atlântica, abrangendo recifes de co-
ral, bancos de algas, manguezais, praias e restingas. Com altíssimos 
índices de biodiversidade, esta Região costeira abriga várias espécies 
endêmicas, como o coral-cérebro, e espécies ameaçadas de extinção. 
Berçário das baleias-jubarte, a Região dos abrolhos foi declarada, em 
2002. Área de extrema importância biológica pelo Ministério do Meio 
Ambiente (CONSERVAÇÃO INTERNATIONAL, 2008; FRANCINI-
FILHO et al, 2008).  

Para se ter uma ideia da sua importância biológica, basta citar a 
criação de várias unidades de conservação. Todas apresentam defi ci-
ências de recursos fi nanceiros e humanos que prejudicam seus proces-
sos de implementação (CONSERVAÇÃO INTERNATIONAL, 2008; 
FRANCINI-FILHO et al 2008). 

A Região do MADE, em várias áreas se sobrepõe à Região da 
“Reserva da Biosfera da Mata Atlântica brasileira, RBMA2, conside-
rada hotspot3 de biodiversidade no planeta devido ao seu alto grau 

2 Um modelo de gestão com objetivos preservacionistas.  A Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica foi a primeira reconhecida pela UNESCO no Brasil, em outubro de 1991, abran-
gendo aproximadamente uma área de 29 milhões de hectares, desde o Ceará até o Rio 
Grande do Sul, cf.  CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂN-
TICA et al (1996).

3 Uma Região biogeográfi ca que apresenta elevado índice de biodiversidade, grande nú-
mero de espécies exclusivas (endêmicas) e que já perderam mais de 70% de sua formação 
original. Os hotspots de biodiversidade estão identifi cados  pela  Conservação  Internacio-
nal (CI), uma ONG americana que se refere a 34 áreas de grande riqueza biológica em todo 
o mundo, gravemente ameaçadas de destruição MESQUITA (2004).  
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de variabilidade genética e endemismo4 de espécies de fauna e fl ora. 
A RBMA foi a primeira a ser reconhecida pela Unesco, no Brasil, em 
outubro de 1991, abrangendo aproximadamente uma área de 29 mi-
lhões de hectares, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul.

A Região Sul da Bahia está inserida na área denominada “Cor-
redor Central da Mata Atlântica”, que abrange também quase todo o 
estado do Espírito Santo e partes da Região Leste do Estado de Minas 
Gerais. Essa Região compreende os maiores remanescentes fl orestais 
de Mata Atlântica do Nordeste e, pelo menos, dois centros de endemis-
mo da Mata Atlântica. Ela possui elevada biodiversidade de espécies, 
uma das maiores diversidades de aves do Brasil. Algumas espécies de 
fauna ainda encontradas estão classifi cadas como ameaçadas de extin-
ção, tais como o mico-leão-da-cara-dourada (Leonthopithecus chry-
somelas), o macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus xanthosternos), 
o balaça-rabo-canela (Glaucis dhrnii), o bigodudo-baiano (Merulaxis 
stresemanni) e a saíra-apunhalada (Nemosia rourei) (MESQUITA, 
2004).    

Para ilustrar o elevado índice de biodiversidade da Mata Atlân-
tica do sul da Bahia, nos estudos de Tomas e Carvalho, citados por 
Mesquita (2004), foram detectadas 458 espécies de árvores em um 
único hectare de fl oresta, no município de Uruçuca, ao norte de Ilhéus, 
Bahia. Esse número é considerado recorde mundial de riqueza de 
plantas lenhosas. Nos mesmos moldes anteriores, Tomaz e Monteiro, 
citados por Mesquita (2004), registraram a presença de 443 espécies 
de árvores, também em um hectare, em Santa Lúcia, município da Re-
gião Norte do Espírito Santo. 

Atualmente, na Região delimitada pelo MADE encontram-se 10 
UC, que juntas somam 93.414 hectares. Essas UC estão territorialmen-
te conectadas a outras 16 UC ao longo da Região Sul da Bahia, o que 
caracteriza um mosaico de áreas naturais protegidas.

O Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, localizado a 5 
milhas náuticas a nordeste de Porto Seguro, em uma área de preser-
vação permanente de 1750 hectares, foi o primeiro Parque Municipal 
Marinho criado no Brasil, através da Lei municipal n.° 260/97.  Nes-
sa área, a diversidade biológica segue as características da Região, 
sendo encontradas 16 das 18 espécies de corais existentes no mundo, 
como o octoral, coral-cérebro, coral-de-fogo, e peixes tais como paru, 

4 Caráter restritivo da distribuição geográfi ca de determinada espécie ou grupo de espécies 
que vive limitada a uma área ou região. [ ] Estas espécies ocorrem, portanto, com exclusivi-
dade no local, cf. IBGE, 2004, p.116.
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peixe-frade, moreia, arraia, budião-papagaio, além de moluscos e 
quelônios (tartaruga-verde e a tartaruga-de-pente) (SECRETARIA 
DE TURISMO DE PORTO SEGURO, 2008). 

A Área de Proteção Ambiental (APA) Santo Antônio abrange 
23.000 hectares divididos entre os municípios de Santa Cruz Cabrália 
e Belmonte. Nela, encontram-se importantes remanescentes de Mata 
Atlântica associados a restingas, manguezais, várzeas e importantes 
rios, como o Rio João de Tiba, o Rio Santo Antônio e o Rio Jequitinho-
nha. No que se refere à fl ora característica de Mata Atlântica, destaca-
se a presença da jurema (Macrosamanea pedicellaris), uma árvore de 
grande porte muito encontrada na Região. Na vegetação de restingas, 
é comum a presença de espécies como a piaçava (Attalea funijera) e o 
feijão-de-praia (Canavalia).  A fauna é muito diversa; além de variadas 
espécies de invertebrados, apresenta espécies de vertebrados de gran-
de importância, como a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), 
espécie ameaçada de extinção, répteis como a jibóia (Boa constrictus) 
e grande variedade de aves e anfíbios (SUPERINTENDÊNCIA DE ES-
TUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2007).

A pesca artesanal, a coleta de moluscos e crustáceos, o extrativis-
mo da piaçava (Attalea funijera) e o artesanato são muito importantes 
na Região, pois associam a economia à cultura tradicional da Região 
(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
DA BAHIA, 2007).

A Área de Proteção Ambiental (APA) Coroa Vermelha estende-
se por 4.100 hectares que abrangem partes dos municípios de Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália. Nela, encontram-se importantes rema-
nescentes de Mata Atlântica associados a restingas, manguezais, vár-
zeas e brejos. Sua área está compreendida por extensas barreiras de 
corais que abrigam diversas e raras espécies marinhas, e também uma 
extensa faixa de falésias. Em termos de fl ora, destaca-se a presença 
do pau-brasil (Caesalpina echinata), árvore símbolo do Brasil, infeliz-
mente ameaçada de extinção.   A fauna de vertebrados da APA está 
representada por 261 espécies distribuídas entre anfíbios, répteis, aves 
e mamíferos.  Várias espécies ameaçadas de extinção são encontradas 
na área, tais como a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), espécie 
endêmica da Mata Atlântica, e a onça pintada (Panthera onca), entre 
outras espécies de felinos. As espécies de aves são bastante representa-
tivas, a exemplo do sabiá-laranjeira (Turdus rufi ventris) e do mutum-
do-sudoeste (Crax blumenbachii), esta última ameaçada de extinção 
(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
DA BAHIA, 2007). 
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A Área de Proteção Ambiental (APA) Caraíva/Trancoso esten-
de-se por 31.900 hectares que abrangem parte do município de Porto 
Seguro. A criação fundamentou-se na exploração turística da Região. 
Essa UC encontra-se permeada por remanescentes de Mata Atlântica, 
associados a restingas, manguezais e estuários dos rios Trancoso e 
Caraíva. Em seus limites, encontra-se a Reserva indígena Pataxó de 
Coroa Vermelha (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMI-
COS E SOCIAIS DA BAHIA, 2007).

No que se refere à fl ora, é possível encontrar espécies utilizadas na 
Medicina popular, como o assa-peixe (Vernonia sp), e espécies ameaça-
das de extinção, como a gonçalo-alves (Astronium macrocalix). Em ter-
mos de fauna, destaca-se a presença de espécies ameaçadas de extinção, 
como o macuco (Tinamus solitarius), pertencente à família das codor-
nas e perdizes. Todas as outras classes de vertebrados são encontradas 
na Região, com muita frequência de primatas (SUPERINTENDÊNCIA 
DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2007).

No extremo sul da Bahia há 4 parques nacionais: o Parque Nacional 
do Pau Brasil (PNPB), localizado no município de Porto Seguro, o Parque 
Nacional do Monte Pascoal (PNMP), também localizado em Porto Segu-
ro, o Parque Nacional do Descobrimento (PND), localizado no Prado, e o 
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (Parnam dos Abrolhos), locali-
zado no município de Caravelas. Apenas o PNMP e o Parnam dos Abro-
lhos são abertos para visitação.  Dentre estes dois, somente no PNMP são 
oferecidas aos visitantes – ainda que de forma incipiente – atividades de 
interpretação do patrimônio. Nos outros Parques Nacionais da Região 
não são desenvolvidas atividades de interpretação do patrimônio, apesar 
de essas atividades constarem como objetivos dessas UC, previstos pela 
Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. Segundo o art. 11, os Parques Nacionais são 
Unidades de Conservação de proteção integral que 

têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a rea-
lização de pesquisas científi cas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental de recreação em contato com 
a natureza e de turismo ecológico (SISTEMA NACIONAL DE UNIDA-
DES DE CONSERVAÇÃO, 2000, p. 8, grifo nosso).  

Vale ressaltar a importância do papel do PNPB para a formação de 
corredores de biodiversidade, juntamente com o PNMP e PND. Estes três 
parques nacionais representam os principais fragmentos remanescentes 
de Mata Atlântica do sul da Bahia, importantes para o Corredor Central 
da Mata Atlântica, onde, conforme já dissemos, foram registrados os mais 
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elevados índices de biodiversidade de espécies arbóreas no planeta, de 
acordo com Tomas e Monteiro, citados por Mesquita (2004). 

O Parque Nacional do Pau Brasil, criado em 1999, possui ex-
tensão de 11.538 hectares e 70 quilômetros de perímetro, porém está 
em processo de ampliação e terá aproximadamente, 22.000 hectares 
ao fi nal do processo (informação verbal).5 Está totalmente localizado 
no município de Porto Seguro, entre o vale do rio Buranhém e o vale 
do rio dos Frades, distante cerca de 17 quilômetros a oeste do litoral 
deste município (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DE-
SENVOLVIMENTO, 2007). Sua fl ora é muito diversa, e destaca-se a 
presença de espécies como a juerana, o paraju, a braúna, a sapucaia, o 
pequi, a inhaíba, o aderno e o próprio pau-brasil, que tem no parque 
uma das maiores quantidades do País, e o maior exemplar vivente da 
espécie, como se observa na fi gura 2:

5 Informação fornecida pelo Sr. Fernando G. Brutto, Analista Ambiental do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) durante a reunião do Conselho Con-
sultivo do Parque Nacional do Pau Brasil, em 31de agosto de 2007, na sede da OAB, em 
Porto Seguro. 

FIGURA 2 – Um dos maiores  exemplares de  pau-
brasil  (caesalpinia echinata), ainda vivente, Parque  

Nacional do pau-brasil, Porto Seguro, Bahia

Fonte: PNUD, 2007.
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Existem também diversas bromélias e orquídeas. Sua fauna (ani-
mais) também é rica. Podem ser encontradas vivendo no Parque, di-
versas espécies endêmicas de aves, algumas delas ameaçadas de ex-
tinção, como o papagaio-chauá, o balança-rabo-canela e o mutum. Na 
área também já foi visto o gavião-real, conhecido também como har-
pia.  Muitos mamíferos vivem no Parque, entre eles estão a suçuarana, 
a jaguatirica, o macaco guigó, o queixada, a lontra e a anta (PROGRA-
MA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2007).

Existem ainda muitas nascentes na mata do Parque Nacional do 
Pau Brasil, e alguns dos rios mais conhecidos que correm dentro do 
Parque são: o Jacuba, o rio da Barra, o Trancoso, além de braços do 
rio Taípe, entre outros (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO, 2007).

O Parque possui uma queda d’água no córrego do Jacuba. Devi-
do ao relevo da Região, ocorrências de quedas d’água não são muito 
comuns, tornando assim a visitação ao Parque um interessante dife-
rencial para a Região de Porto Seguro (PROGRAMA DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2007).

Já o Parque Nacional do Monte Pascoal teve sua área reduzida de 
22.383 hectares para aproximadamente 15.000 hectares (abriga um 
dos últimos remanescentes da Mata Atlântica e apresenta vegetação 
densa e exuberante, onde se verifi cam a presença de espécies vegetais 
como o visgueiro, a farinha-seca e a anda-açu). Em termos de fauna, 
o Parque possui grande diversidade. Entre os mamíferos destacam-se 
o veado-campeiro e a ariranha, ambos ameaçados de extinção. Ainda 
conta com alguns raros, como o ouriço preto, a preguiça de coleira e o 
guariba. Já entre os carnívoros podem-se citar a suçuarana e a tradi-
cional onça-pintada. As aves ameaçadas de extinção são o urubu-rei, o 
macuco e o mutum (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2006).

A implantação, pela União, em 1961, do Parque Nacional de 
Monte Pascoal gerou um fato trágico: a expropriação da população 
indígena, em nome da defesa do patrimônio natural que, até então, 
ela própria havia se encarregado de preservar; e fazer também, em 
nome da preservação de um importante sítio histórico nacional – o 
Monte Pascoal – signo do alardeado feliz encontro entre portugueses 
e ameríndios que fundariam esta “pacífi ca” nação.  Esse ato, contudo, 
seria apenas um momento destacável de uma longa série de desman-
dos governamentais sobre a população indígena do extremo sul baia-
no, iniciada mais de quatrocentos anos antes e continuada, após 1961, 
em outra sequência de episódios de descaso e negligência para com a 
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população pataxó da aldeia de Barra Velha, e para com a sua diáspora 
após aquele ano (SAMPAIO, 2000).  

De um lado, as comunidades tradicionais pataxó lutam pela de-
marcação de suas terras, alegando pertencerem aos seus antepassa-
dos, de outro lado, governo e ambientalistas buscam soluções para os 
problemas de atividades degradantes, como incêndios fl orestais, ação 
predatória sobre fauna e fl ora e a descaracterização dos ecossistemas 
lá existentes.

Atualmente, o PNMP se encontra ocupado por comunidades 
indígenas pataxó que estes, têm sua economia baseada na pequena 
agricultura e no extrativismo, principalmente para a produção de ar-
tesanato. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversida-
de órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável 
pela administração do Parque, realizada através de sistema de gestão 
participativa. 

Algumas iniciativas demonstram o interesse dos gestores em 
desenvolver atividades de ecoturismo, a exemplo da construção de 
um centro de visitantes e de iniciativas de capacitação da comunida-
de local.  Recentemente foi executado um projeto de capacitação dos 
pataxós para o desenvolvimento de atividades de ecoturismo e inter-
pretação do patrimônio6. No entanto, apesar de todo o potencial apre-
sentado tanto o ecoturismo como as atividades de interpretação são 
realizadas de forma incipiente, pouco profi ssionalizadas, e os poucos 
projetos econômicos existentes decorrem de parcerias entre os pata-
xós e as organizações não governamentais.  

Até o momento não foram desenvolvidas políticas que apresen-
tem alternativas efi cazes e que garantam a sustentabilidade dos pa-
taxós. Nesse contexto, as atividades ecoturísticas e interpretativas 
surgem como uma alternativa de geração de emprego e renda para a 
população local, e podem ser consideradas alternativa estratégica de 
conservação da biodiversidade. 

Quanto aos povos indígenas pataxós, as políticas não têm con-
seguido garantir que essas comunidades se mantenham, o que está 
levando-as à indigência. Tais políticas ameaçam a integridade desses 
povos, favorecendo sua adesão às atividades predatórias, que, além de 
promover a degradação dos recursos naturais em suas terras, compro-
metem sua sobrevivência cultural. 

6 Iniciativa do projeto Corredores Ecológicos, realizada com recursos do programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, 
concluída em abril de 2008.   
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Na região do MADE encontram-se 3 UC do tipo Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural (RPPN). Com 6.069 hectares, a RPPN 
Veracel é considerada a maior da Mata Atlântica. De propriedade da 
empresa Veracel de Papel e Celulose S.A., seu plano inicial foi estru-
turado em programas voltados para a proteção física da vegetação, 
estudos de fauna e fl ora, educação ambiental e ecoturismo.  O empre-
endimento pretendia compatibilizar seu desempenho com o desen-
volvimento sustentável (UNB; UFBA; UESC; MINC; MMA; IBAMA, 
1998). 

Atualmente a empresa recebe apenas os visitantes que são pre-
viamente agendados conforme a disponibilidade da empresa. Não foi 
verifi cado o desenvolvimento do ecoturismo propriamente dito, visto 
que as visitas são realizadas por grupos provenientes das comunidades 
do entorno e aquelas em relação às quais a empresa tem algum inte-
resse. No entanto, verifi ca-se o desenvolvimento de interpretação do 
patrimônio nessa UC particular.

A área da RPPN Veracel está incluída na área tombada pela Unes-
co, em 1999, como Sítio do Patrimônio Mundial Natural. A área foi iden-
tifi cada pelo G7 Programa Piloto para Florestas Tropicais (PP-G7) como 
zona prioritária da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.  As outras 
duas RPPN, Manona e Portal do Curupira, somam juntas 57 hectares, 
não tendo sido encontrado nenhum indício do desenvolvimento de ati-
vidades de ecoturismo nem de interpretação do patrimônio.

É importante destacar que, basicamente no entorno de cada uma 
das UCs citadas, habitam comunidades indígenas e pesqueiras, com 
expressivas características culturais.  Essas comunidades, aliadas ao 
apelo ecológico que caracteriza a Região, representam grande poten-
cial para o desenvolvimento do ecoturismo e da interpretação do patri-
mônio nas áreas naturais do MADE. 

Com relação aos aspectos históricos e culturais, estes vêm realçar 
toda importância e exuberância dos aspectos naturais citados. Além de 
testemunharem o início da colonização do Brasil, o legado cultural da 
Região do MADE traz manifestações culturais autênticas, como festas 
e celebrações, artes, ofícios e formas de expressão singulares que “[...] 
guardam um patrimônio cultural inestimável [...]” (ARANTES, 2001, 
p. 20).

Nos núcleos urbanos históricos de Porto Seguro (sede), Arraial 
d’Ajuda, Trancoso, Santa Cruz Cabrália e Vale Verde, destacam-se 
conjuntos arquitetônicos que preservam muitas edifi cações surgidas 
entre os séculos XVI e XX. São construções, monumentos e ruínas que 
contam a história do período colonial e do Império. 
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O núcleo arquitetônico e paisagístico de Arraial d’Ajuda, por exem-
plo, está tombado desde 1973. Em Porto Seguro, o Marco de Posse e o 
Sítio Arqueológico da Igreja de São Francisco de Assis, de 1504, situado 
no Outeiro da Glória, assinalam o início da colonização, destacando-se 
também, nessas condições, as Igrejas de Nossa Senhora da Penha, de 
São Benedito e da Misericórdia. Em Arraial d’Ajuda, a Igreja Nossa Se-
nhora d’Ajuda e a fonte milagrosa, considerada o santuário católico mais 
antigo do Brasil. As Casas de Câmara e Cadeia de Porto e Seguro e Santa 
Cruz Cabrália ainda conservam seus edifícios, que na época colonial se-
diavam o poder político e de justiça nessas vilas (ARANTES, 2001). 

As celebrações católicas, como as festas em louvor aos santos pa-
droeiros predominam na Região, e muitas delas conservam a tradição da 
puxada do mastro, sobre a qual se hasteia a bandeira do santo. As missas, 
novenas, procissões e queima de fogos são constantes, e normalmente 
precedem as celebrações, com músicas, danças, comes e bebes. O ciclo 
de festas juninas é bastante comemorado em quase todas as localidades.

Em menor escala surgem as manifestações do Candomblé, com 
homenagens a Iemanjá e Santa Bárbara. Da religiosidade tradicional 
dos pataxós foram preservados vários rituais, como o de reverência 
aos espíritos da natureza e o de fortalecimento e preparo de guerrei-
ros. Entre estes, destacam-se o Perexó, o Mucará, o Muká Mukau e o 
Kamunguerê (ARANTES, 2001).

Entre as formas de expressão populares, danças e brincadeiras 
ainda ocorrem, entre as quais se destacam  a Bicharada (tipo de bum-
ba-meu-boi), a Guerra dos Mouros e Cristãos, a Chegança e o terno de 
Reis, o Samba de couro,  o forró, a capoeira e a lambada.

Uma variedade de ofícios desempenhados pelos habitantes da 
Região do MADE completa o arcabouço do seu patrimônio cultural. 
Entre esses ofícios destacam-se: a pesca artesanal, tradição secular 
passada de pai para fi lho, a carpintaria, também tradição secular que 
se ramifi ca nas vertentes tradicional, artística e naval, os ofícios dos 
canoeiros e dos carroceiros (Caraíva), as parteiras, os benzedeiros e os 
rezadores. Esses últimos, 

são exímios conhecedores de plantas e ervas medicinais, 
oferecem conforto físico e espiritual aos moradores e visi-
tantes, além de transmitir às próximas gerações os conhe-
cimentos da fl ora nativa (ARANTES, 2001, p. 23).

Em síntese, os atrativos turísticos da Região do MADE, em sua 
essência, se caracterizam, de maneira geral, pela exuberância do 
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patrimônio natural e pela importância singular do seu patrimônio 
histórico cultural. No entanto, conforme salientado, toda essa ri-
queza se vê ameaçada de destruição. Assim, o planejamento susten-
tável do turismo em muito se relaciona com os já citados aspectos 
geográficos da Região do MADE.  

TURISMO E PATRIMÔNIO NUMA CONCEPÇÃO 
DE PLANEJAMENTO E INTERPRETAÇÃO

O turismo é um fenômeno mundial de transformação social ca-
paz de corrigir desigualdades regionais e gerar benefícios sociais e 
econômicos. Atualmente, entre os benefícios sociais, atenção especial 
tem sido observada no sentido de fortalecer as relações entre cultura, 
turismo e meio ambiente para gerar certa sustentabilidade. Esse ter-
mo, segundo Oliveira (2002), é entendido como a relação racional do 
uso dos bens materiais e imateriais através da atividade turística, ou 
seja, para preservar, para as gerações futuras, o patrimônio cultural e 
natural e, simultaneamente, promover a reafi rmação e aproximação 
cultural entre os diversos habitantes deste planeta, tanto em nível lo-
cal como regional e global.

A afi rmação de que as atividades de lazer – entre elas o turismo 
– são capazes de educar culturalmente e despertar para uma consci-
ência ambientalista é apenas um paradigma alternativo do turismo, e 
as sociedades atuais já perceberam a importância desta possibilidade. 

Entretanto, tanto o turismo como a interpretação requerem pla-
nejamento adequado, e precisam estar integrados, a partir de uma vi-
são abrangente e integral, proporcionada pela abordagem sistêmica 
do fenômeno turístico, apresentada por Beni (2004), Molina (1991) e 
Jimenéz  Martinez (2005).  

O planejamento turístico é intensamente discutido nos estudos 
de Barreto (1991), Beni (2004), Dias (2003), Petrocchi (2002) e Rus-
chmann (2001).  Já os estudos sobre o planejamento interpretativo 
têm sido aprofundados por pesquisadores como Carter (2001), Mo-
rales (1998) e Murta e Goodey (2002).

Neste contexto, a interpretação de que tratamos neste estudo se 
estabeleceu como uma forma sistematizada de valorização da visita 
daquele que chega em busca de informações sobre o lugar, sua histó-
ria, os hábitos e costumes de seus habitantes, com suas várias mani-
festações culturais e artísticas, ou seja, ampliando seu conhecimento 
acerca do patrimônio cultural e natural de uma localidade.
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A preocupação em transmitir o real signifi cado de um local ao 
visitante é intensamente discutida e sistematizada nos estudos sobre 
interpretação do patrimônio realizados por Beck e Cable (2002); Car-
ter (2001); Goodey (2002), Ham (1992); Morales (1998); Moscardo 
(1996b); Murta (2002a); Murta e Goodey (2002); Sharpe (1982), en-
tre muitos outros pesquisadores que se dedicam ao desenvolvimento 
da interpretação, acreditando ser uma forma viável de exploração sus-
tentável do patrimônio e do turismo.

O conceito de turismo e sua relação com
o planejamento

Não existe uma defi nição única para o termo turismo. A ausência 
de defi nições aceitas universalmente tem contribuído para as difi cul-
dades de se entender com clareza as características do fenômeno, o 
que causa grande impacto no modo como o turismo é abordado e com-
preendido (JIMENÉZ MARTINEZ, 2005).  Para Boullón (2002), essa 
imprecisão conceitual gera confusões semânticas que envolvem vários 
conceitos relacionados ao fenômeno turístico. 

A mais antiga das defi nições de turismo ainda utilizada tem sua 
origem na ciência econômica e pertence ao economista austríaco Her-
man Von Schullard  que, em 1910, conceituou turismo 

como a soma das operações, especialmente as de natureza 
econômica, diretamente relacionadas com a entrada, per-
manência e deslocamento de estrangeiros para dentro e 
para fora de um país, cidade ou região (OLIVEIRA, 2002, 
p. 35; BENI, 2004, p. 34). 

O fato de haver a necessidade de mensurar a atividade turística 
através do uso de dados estatísticos contribuiu para que surgissem de-
fi nições técnicas de turismo. Visando atingir objetivos estatísticos de 
mensuração da atividade, a Organização Mundial do Turismo defi ne 
Turismo como:

O fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se 
trasladam a um ou mais locais diferentes de sua residência 
habitual, por um período maior que 24 horas e menor que 
180 dias, sem participar dos mercados de trabalho e de ca-
pital dos locais visitados (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
TURISMO, 2001, p. 19).
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Tradicionalmente, nos referimos ao turismo como uma “indústria” 
– se é que assim podemos chamar este importante fenômeno social ou 
atividade econômica o qual, para Boullón (2002, p. 34) “pertence ao setor 
terciário, e não ao secundário, como deveria ser para que pudesse ser ca-
talogado como pertencente à indústria” – compreendida por empresas de 
transporte, hospedagem, alimentação, entretenimento e atrativos turísti-
cos. No entanto, o fenômeno turístico é altamente abrangente e, segundo 
o IBGE (2006), interage com aproximadamente 50 setores da economia. 

Estas tendências de defi nição de turismo se fundamentam priori-
tariamente sob a égide economicista, visando atender apenas as necessi-
dades mercadológicas.  Elas ignoram os aspectos interdisciplinares desse 
fenômeno, os quais Beni (2004), Boullón (2002), Dencker (1998), Moes-
ch (2002) consideram imprescindíveis à  sua compreensão. É importante 
ressaltar que o turismo é uma atividade multifacetada que envolve aspec-
tos econômicos, sociais e culturais inter-relacionados, logo a conceituação 
de turismo até aqui apresentada é limitada, na medida em que se reco-
nhecem apenas suas implicações econômicas ou empresariais.

Percebe-se, assim, a necessidade de incorporar nos estudos em 
turismo teorias e conceitos originários de várias disciplinas: antropo-
logia, geografi a, sociologia, economia, psicologia, administração, entre 
outras, que possuem interfaces com a atividade turística (DENCKER, 
1998) e que de certa forma compõem o arcabouço teórico multidisci-
plinar que fundamenta esses estudos.

Jafar Jafari, citado por Beni (2004), defi ne turismo de forma ho-
lística, buscando abranger a totalidade essencial desta atividade inter-
disciplinar. Assim, para ele, turismo é: 

o estudo do homem longe do seu local de residência, da in-
dústria que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que 
ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, 
econômico e sociocultural da área receptora (JAFAR JA-
FARI citado por BENI, 2004, p. 36).  

O entendimento da complexidade conceitual e da característica 
interdisciplinar do turismo forma, portanto, as bases que fundamen-
tarão seu processo de planejamento e organização. Para tanto, faz-se 
necessária uma visão integral do fenômeno turístico, visão esta pro-
porcionada a partir da concepção de sistema turístico (BENI, 2004; 
JIMENÉZ MARTINEZ, 2005; MOLINA, 1991). 

Nesse sentido, buscamos desenvolver neste estudo uma visão inte-
gral do fenômeno turístico, que permite identifi car os seus componentes 
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e descrever os seus elementos dispostos em um sistema, sob relação de 
interdependência.

Tal como o conceito de turismo, há várias defi nições para o termo 
“planejamento”. As defi nições refl etem diferentes abordagens, a de-
pender da origem dos planejadores e do destino que se dará a proposta 
de planifi cação. Assim, de maneira simplista, planejamento pode ser 
defi nido como a organização de algo futuro, a partir de algo a ser deci-
dido no presente (DIAS, 2003). Para Petrocchi (2002), planejamento 
é a “defi nição de um futuro desejado e de todas as providências neces-
sárias à sua materialização”. Mas Santos (1988, p. 13) apresenta um 
conceito amplo quando afi rma que

o processo de planejamento constitui-se na defi nição de 
um modelo que compreenda o levantamento de informa-
ções relevantes, sua análise e interpretação, no ambiente e 
realidade instaurados, a formulação de objetivos e o conse-
qüente avanço em direção ao que se propôs.

De acordo com esta defi nição, originada na Sociologia e na Geo-
grafi a, o planejamento tem as funções de levantar, analisar e interpre-
tar informações para a formulação e alcance de objetivos. É um concei-
to de caráter geral e descritivo, que exprime a noção de planejamento 
como um processo e ressalta a questão de continuidade no processo 
uma vez que menciona a análise da realidade instaurada como elemen-
to fundamental para a conquista do que se estabelece como objetivos. 

Do ponto de vista da administração pública, Rattner, citado por 
Dias (2003, p. 88), defi ne planejamento como “a técnica de tomada de 
decisão que dá importância para a escolha de objetivos bem determina-
dos e indica os meios mais apropriados para atingi-los”. Neste caso, suas 
principais funções são tomar decisões, eleger objetivos e indicar meios 
para atingi-los.  É importante ressaltar que todo planejamento requer a 
defi nição clara de objetivos, conforme assinalam Dias (2003), Petrocchi 
(2002), Santos (1988). Esses objetivos, na visão de Ruschmann (2001), 
buscam modifi car uma realidade presente com o intuito de alcançar 
uma situação futura prevista no decorrer do processo.

A partir dessas colocações, é possível concluir que o planeja-
mento propriamente dito não pode ser fundamentado em empiris-
mos. Cabe aqui mencionar que o planejamento tem seus princípios, 
dimensões e níveis próprios que orientam o processo como um todo. 
Segundo Barreto (1991, p. 15), os principais princípios que orientam o 
planejamento são 
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o da inerência – o planejamento é indispensável; da universali-
dade – o planejamento tenta prever todas as variáveis e todas as 
conseqüências, [...] levando em conta todas as opiniões [...]; da 
unidade – o planejamento abrange múltiplas facetas que devem 
ser integradas num conjunto coerente; da previsão – [...]; e da 
participação – o planejamento requer participação de todos os 
níveis e setores da administração [...].

No que tange às dimensões do planejamento, Barretto (1991) 
classifi ca-as como:  racional; política (ou institucional), que diz respei-
to às decisões; técnico-administrativa, que se evidencia no estabeleci-
mento de um sistema de trabalho, com defi nição de função e delegação 
de autoridade; e valorativa sendo a dimensão que pesa os impactos 
positivos e negativos que podem decorrer em função do planejamento.

Com relação aos níveis de planejamento, estes dependerão da sua 
abordagem e, segundo Ruschmann (2001), são defi nidos com base em 
critérios geográfi cos, temporais e setoriais. Em nível geográfi co, o pla-
nejamento poderá ser local, regional, nacional ou internacional. Com 
relação ao nível temporal, esse variará em função do tempo de dura-
ção das diretrizes de ação e do período de espera para que resultados 
do planejamento ocorram, podendo ser: de curto prazo, num período 
que varia de um a dois anos; de médio prazo, contendo diretrizes de 
ação entre dois e cinco anos; e, de longo prazo, com diretrizes de ação 
estruturadas que serão viabilizadas após cinco anos. Em nível setorial, 
o planejamento poderá ser público ou privado.

Além dos objetivos, princípios, dimensões e níveis, existe no pla-
nejamento uma sequência lógica de ações que compõem o seu pro-
cesso. Tal sequência, segundo Ruschmann (2002), está dividida em 
quatro etapas, conforme demonstra  o quadro 2:

QUADRO 2 – Etapas do Planejamento do Turismo

ETAPA AÇÕES

1 Descrição da 
situação atual

Levantamento de todas as informações disponíveis sobre 
oferta (inventário), demanda e comunidade da área de 

estudo.

2 Elaboração do 
diagnóstico

Análise e avaliação das informações sobre a  área de 
estudo.

3 Elaboração do 
prognóstico Realizar projeções e determinar tendências.

4 Elaboração de 
diretrizes de ação

Propor medidas para evitar impactos negativos e otimizar 
benefícios do turismo buscando o desenvolvimento sus-

tentado da atividade.
Fonte: Ruschmann, 2002.
Nota: Adaptado pelo autor .
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Em linhas gerais, a etapa 1, consiste em retratar a realidade  de for-
ma detalhada. Assim, consideram-se três fatores essenciais: inventário 
da oferta7, caracterização da demanda e investigação da comunidade. Na 
etapa 2, faz-se necessária a sistematização das informações para se es-
tabelecer o diagnóstico. Logo, a situação do turismo pode ser avaliada, 
tendo como base as informações sobre a oferta, demanda e comunidade. 
Nesta etapa são relacionados pontos fortes e fracos, oportunidades e ame-
aças. Em seguida, fazem-se as projeções e descrevem-se as tendências, 
ou seja, a imagem que se deseja do turismo é projetada, com objetivo de 
defi nir o que se almeja alcançar,  considerando-se as possíveis tendên-
cias contextualizadas. Finalmente, na etapa 4, são elaboradas diretrizes 
que orientarão o desenvolvimento do turismo de forma a evitar possíveis 
impactos negativos e a otimizar os benefícios gerados por essa atividade.

 No decorrer destas quatro etapas, é necessário que se tenha bem 
clara a composição e o funcionamento do fenômeno turístico, a partir 
de uma visão integral básica.  Nesse sentido, segundo Jimenéz Martinez 
(2005), para se compreender o planejamento turístico faz-se necessá-
rio identifi car e descrever a estrutura e os processos que caracterizam 
o turismo, onde as perguntas-chave são: quais as características gerais 
da estrutura do turismo e quais são seus atores principais?  Quais são 
os âmbitos de ação no turismo e quais são seus processos operacionais? 
Que implicações têm para o estudo das regiões emissoras e receptoras? 

A partir das indagações apresentadas por Martinez, tem-se como 
ponto de partida para a criação de uma visão integral do fenômeno 
turístico a Teoria Geral dos Sistemas (TGS)8, uma importante ferra-
menta para conceituar fenômenos complexos, que tem Ludwig von 
Bertalanff y como um de seus mais importantes representantes (BENI, 
2004; JIMENÉZ MARTINEZ, 2005).  

Segundo Beni (2004), o turismo, a partir da TGS, deve ser conside-
rado um sistema aberto, independente, mas não auto-sufi ciente, que rea-
liza trocas com o meio que o circunda. A abordagem sistêmica do turismo, 
conforme defi nido na estrutura dos sistemas, permite a caracterização dos 
elementos que o compõem, permite estudos multidisciplinares de aspectos 

7 A inventariação da oferta turística compreende o levantamento, identifi cação e 
registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infra-
estrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fi ns de 
planejamento e gestão da atividade turística (BRASIL, 2006, p. 3).

8 Jimenéz Martinez, 2005, p. 111. A Teoria Geral de Sistemas descreve em nível de constru-
ção teórica de modelos situados entre a matemática pura e as teorias específi cas de discipli-
nas especializadas, que requerem um “corpo sistemático de construções teóricas que possa 
discutir, analisar e explicar as relações gerais do mundo empírico”.   
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particulares do turismo e possibilita a realização de análises interdisciplina-
res a partir de várias perspectivas com ponto de vista em comum.  

A partir da TGS, esse autor construiu o Sistema de Turismo (Sis-
tur), com o objetivo de proporcionar o conhecimento da estrutura des-
ta atividade, permitindo identifi car os seus componentes e descrever 
os seus elementos, conforme apresentado no quadro 3:

Quadro 3 – Componentes e Elementos do Sistema Turístico

Estudo do espaço turístico, abrangendo o levantamento de:
• delimitação e descrição física da área receptora;
• recursos naturais e culturais e análise do diferencial turístico;
• equipamentos receptivos: de alojamento hoteleiro, extra-hoteleiro e comple-

mentares de alimentação e recreação;
• infraestrutura de apoio à atividade turístico-recreativa. 

Perfi l socioeconômico da área receptora, compreendendo o levantamento de:
• ocupação do território e densidade demográfi ca;
• composição étnica da população e organização social;
• indicadores macroeconômicos tais como: renda, investimentos de capital, 

consumo, importação e exportação;
• indicadores dos setores da atividade econômica, com ênfase no setor terciário.

Estudo da ordenação geopolítica e administrativa da área receptora, com-
preendendo a  necessidade do levantamento de:
• organização institucional legal;
• grau de intervenção do estado;
• políticas básicas.

Estudo e previsões do comportamento do mercado de turismo na área re-
ceptora, compreendendo a análise de clusters e o levantamento de:
• oferta – indicadores de ocupação dos equipamentos receptivos e medidas 

de ocupação dos espaços de recreação;
• demanda – quantifi cação e qualifi cação do tráfego turístico para caracteri-

zação e classifi cação dos fl uxos em função da permanência, solicitações de 
equipamentos e outras variáveis de consumo, e medidas de intensidade de 
participação nas várias atividades de recreação e entretenimento. 

Diagnóstico do turismo na área receptora, analisando-se seu potencial de infl u-
ência no processo de desenvolvimento econômico. Para tanto, conhecidos em 
profundidade os elementos constitutivos das relações do sistema, pode-se partir 
para a elaboração do prognóstico da situação da área receptora, que necessa-
riamente exigirá eventuais ajustes para atingir o equilíbrio do mercado. Este será 
alcançado otimizando-se as áreas vocacionadas para o processo de ocupação 
turístico-recreativa, aumentando o volume de novos investimentos, o nível de 
emprego e a quantidade de equipamentos, instalações e serviços oferecidos. 

Fonte: Beni, 2004.
Notas: Adapatação pelo autor.
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A partir do quadro 3, tem-se uma visão integral do fenômeno tu-
rístico, onde os diversos componentes e elementos se integram numa 
relação de inter dependência. Logo, neste estudo, esses elementos te-
óricos poderão nos permitir uma análise das relações entre turismo, 
planejamento, patrimônio e interpretação do patrimônio. 

Do ponto de vista estrutural, o planejamento e a gestão estraté-
gica do turismo têm se mostrado um fator determinante do sucesso 
desta atividade como um todo. Neste contexto, é fundamentalmente 
essencial compreender o conceito de turismo numa perspectiva abran-
gente, a partir das inter-relações existentes.  Portanto, faz-se necessá-
rio compreender a concepção de turismo em suas múltiplas interfaces, 
para então poder pensar seu planejamento sob a mesma perspectiva 
conceitual, ou seja, a interdisciplinar. Especifi camente pode-se defi nir 
planejamento turístico como 

o processo de ordenar ações do homem sobre o território e 
visando direcionar a construção de equipamentos e facili-
dades de forma adequada evitando, dessa forma, os efeitos 
negativos sobre os recursos, que os destroem ou reduzem 
sua atratividade (RUSCHMANN; WIDMER, 2000, p. 12; 
RUSCHMANN, 2001, p. 9).

Ao conceituar planejamento turístico, Ruschmann (2001) desen-
volve uma ideia de planejamento que se relaciona, em primeiro lu-
gar, com o espaço turístico (BOULLÓN, 2002), aqui entendido como 
a alma do turismo; em seguida com o sistema turístico (BENI, 2004), 
que seria o corpo dessa engrenagem onde os turistas e demais viajantes 
se deslocam no espaço (SANTOS, 1988) habitado, ou seja, o ambiente 
onde ocorrem todas estas inter-relações dinâmicas que se propagam 
em múltiplas  dimensões que caracterizam o fenômeno turístico.

Desta forma, segundo  Ruschmann e Widmer (2000), Rus-
chmann (2001), os objetivos mais comuns do planejamento turístico  
são: criar e estabelecer políticas e processos de implementação de 
equipamentos e atividades e seus respectivos prazos; disponibilizar 
os incentivos necessários ao estímulo da implantação de equipamen-
tos e serviços turísticos; maximizar os benefícios socioeconômicos e 
minimizar os impactos negativos; estruturar e capacitar os diversos 
serviços turísticos públicos; regulamentar e fazer cumprir os padrões 
exigidos da iniciativa privada; e, de maneira geral, promover a sus-
tentabilidade e a qualidade dos serviços prestados pelos diversos elos 
da cadeia turística.
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Comparando com as defi nições gerais de planejamento e de pla-
nejamento turístico conclui-se que, especifi camente no turismo, há 
uma clara preocupação com os recursos, que compreendem toda a 
oferta turística: atrativos de todos os tipos, equipamentos e infraes-
trutura básica e turística.  Isto signifi ca que o planejamento turístico 
visa ordenar e orientar todas as ações correlatas ao desenvolvimento 
turístico de uma localidade ou mesmo, em uma escala menor, um 
recurso, com objetivos específi cos de se evitar o desenvolvimento de-
sordenado do turismo. Um exemplo disso tem-se a interpretação do 
patrimônio, uma ferramenta importante capaz de contribuir muito 
com o desenvolvimento, em escalas local, regional e global através  
do turismo.

Turismo e interpretação do patrimônio

O caráter patrimonial de objetos e lugares é uma característica 
dos destinos turísticos, quase sempre valorizada pelos visitantes ao 
longo da evolução histórica do turismo. Atualmente, o patrimônio, em 
suas diversas manifestações, vem sendo cada vez mais objeto de inte-
resse da prática turística. Esta vinculação entre turismo e patrimônio 
se encontra permeada por diversas vantagens: o turismo é uma ativi-
dade que possibilita o acesso e o conhecimento dos elementos patri-
moniais valorizados; atribui-se como uma função de possível protetor 
do patrimônio; pode gerar recursos econômicos para a gestão patri-
monial; e por último, é percebido como uma ferramenta útil à revitali-
zação do patrimônio que favoreça a sustentabilidade.

Nessa perspectiva, antes de discutirmos a relação entre turismo e 
interpretação do patrimônio, faz-se necessária uma breve abordagem 
sobre alguns conceitos de patrimônio.  

A noção de patrimônio tem sido atrelada à ideia de herança pa-
terna, ou bens de família materiais ou morais (BUENO, 2001). Por 
outro lado, o termo apresenta várias acepções e signifi cados que, se-
gundo Norrild (2005), incorpora palavras como  tradição, passado, 
identidade, cultura e nostalgia. Para Prats, citado por Norrild (2005), 
o fator determinante que defi ne o patrimônio é seu caráter simbólico, 
sua capacidade de representar  uma identidade coletiva.

Devido a esse papel de propagador intertemporal de valores his-
tóricos do passado, o patrimônio é hoje visto como parte da tradição 
cultural de uma sociedade, que o torna capaz de representar uma iden-
tidade intrínseca a um bem patrimonial material ou imaterial. Isto 
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signifi ca dizer que o passado histórico na memória dos povos passa 
a compor o conjunto de símbolos que representam uma determinada 
cultura e, por isso, são legitimados pela coletividade e pelo sentimento 
de identidade e formam o patrimônio das nações.  

Segundo Rodrigues (2001), a criação de patrimônios nacionais 
intensifi cou-se no século XIX e serviu para criar referenciais comuns a 
todos que habitavam o mesmo território, unifi cá-los em torno de inte-
resses voltados de uma pretensão específi ca e tradições comuns, o que 
resultou na imposição de uma língua nacional, de “costumes nacio-
nais”, de uma história nacional que se sobrepôs memórias particulares 
e regionais, passando a construir socialmente uma coleção simbólica 
unifi cadora, que procurava dar base cultural idêntica a todos, embora 
os grupos sociais e étnicos presentes em um mesmo território fossem 
diversos. Essas ideias são corroboradas por Gonçalves, citado por Bo 
(2003, p. 27), quando afi rma que “uma nação torna-se o que ela é na 
medida em que se apropria de seu patrimônio”. Daí, a importância 
social e política do patrimônio.

Na metade do século XX, o conceito de patrimônio cultural re-
sumia-se aos monumentos, às obras de arte e às propriedades de luxo 
associadas à classe dominante (BARRETO, 2000). Até então, não se 
observa a consideração dos bens patrimoniais de natureza imaterial 
tais como os saberes e fazeres populares. 

De acordo com Bo (2003), o conceito de patrimônio tem evoluí-
do e diversos estudos têm sido feitos com objetivo de lhe fundamentar 
e lhe dar signifi cação sob o ponto de vista transdisciplinar, incorpo-
rando conteúdos de dimensões provenientes da estética, história e so-
ciologia política.  

Essa concepção amplia a noção de patrimônio, incluindo bens 
materiais e imateriais, de todas as classes sociais e não apenas da clas-
se dominante (BARRETO, 2000; CANCLINI, 2000). Para tal, Bomfi m 
(2006) propõe um enfoque multidisciplinar para o conceito de patrimô-
nio, amparado nas diversas disciplinas das ciências humanas, buscando 
entendê-lo numa perspectiva que vai dos aspectos históricos, passando 
pelos culturais, até os naturais. A partir destas colocações, conclui-se 
que há a necessidade de buscar, a partir do enfoque multidisciplinar 
proposto por Bomfi m (2006), um conceito que evidencie o espaço como 
valor simbólico, onde outros elementos como a natureza, a técnica, a sa-
bedoria e a cultura se inter-relacionam, formando aquilo que realmente 
constitui o patrimônio cultural e natural de uma localidade.

Assim, no âmbito da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a noção de patrimônio vem sendo 
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construída desde a fundação dessa Instituição, em 1948 que, em textos 
ofi ciais, defi ne amplamente tal termo incluindo monumentos históricos, 
conjuntos arquitetônicos, obras de arte, sítios sagrados, ecossistemas e 
diversidade biológica, áreas naturais protegidas, paisagens artifi ciais, 
tesouros subaquáticos, objetos arqueológicos e manifestações culturais 
de tradições orais e imateriais da cultura popular (BO, 2003). 

Essa mesma amplitude e complexidade conceitual é verifi cada no 
próprio termo cultura, defi nido por Edward Tylor em 1871, citado por 
Laraia (1999, p. 7), como sendo “todo complexo que inclui conhecimen-
tos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade 
ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”.  

O conceito de cultura se confunde com aquele de patrimônio (LA-
RAIA, 1999), uma vez que ambos apresentam uma complexidade. De 
acordo com Santos (1996), existem duas concepções básicas de cultura: a 
primeira, que se refere a todos os elementos que caracterizam as práticas 
sociais de um povo, nação ou grupo social e todos os aspectos envolvidos 
que caracterizam uma realidade social. E a segunda diz respeito aos conhe-
cimentos, ideias e crenças, bem como às formas como elas se confi guram 
na vida social. Cultura é, portanto, “uma dimensão do processo social, da 
vida de uma sociedade, uma construção histórica” (SANTOS, 1996, p. 44).

Desta forma, a interpretação não apenas informa, mas possibilita 
aos visitantes melhor conhecimento e apreciação dos sítios visitados, 
melhorando a qualidade da experiência dos mesmos, além de contri-
buir para o prolongamento de sua permanência no local, também ser-
vindo de estímulo à realização de novas visitas.  A interpretação se tor-
nou um componente importante e essencial para o produto turístico, 
em especial aos produtos que têm como base os recursos e atrativos 
turísticos culturais e naturais paisagísticos (CARTER, 2001; MURTA; 
GOODEY, 2002; WEARING;  NAIL, 2001). 

A origem do termo “interpretação do patrimônio” está intimamen-
te associada à história dos parques nacionais americanos. A partir do fi -
nal do século XIX, as visitas às áreas naturais protegidas americanas ga-
nharam mais adeptos, ávidos pela aventura e em busca da aproximação 
com a natureza, eram guiados por pessoas experientes, normalmente 
naturalistas que conheciam os percursos, verdadeiros “guias” da natu-
reza, que, além de mostrar o melhor trajeto, evitando obstáculos que pu-
dessem pôr em risco a caminhada dos visitantes, proporcionavam-lhes 
uma maneira diferente de enxergar as “coisas” que encontravam pelo 
caminho. Esta forma de olhar, sentir e interpretar a natureza deu ori-
gem ao que hoje entendemos como Interpretação do patrimônio (VAS-
CONCELLOS, 1998; WORD WIDE FOUND FOR NATURE, 2003). 
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Em 1920, Enos Mills defi niu intérprete como uma pessoa que 
conhece a natureza e é capaz de guiar pessoas explicando os seus. Ele 
publicou “Aventuras de um guia da natureza e ensaios em Interpreta-
ção”, apresentando uma interpretação poética dos fatos da natureza, 
ressaltando a importância da experiência prática e real para o aprendi-
zado e, a partir da sua experiência profi ssional como guia, desenvolveu 
alguns princípios que serviram de subsídios para a fundamentação fi -
losófi ca da efetiva interpretação (BECK; CABLE, 2002). 

Segundo Beck e Cable (2002), apesar de Mills ter feito a primei-
ra publicação sobre interpretação, os créditos pela primeira formula-
ção da fi losofi a interpretativa são frequentemente atribuídos a Tilden 
(1977) devido à publicação de “Interpretando nosso patrimônio”, em 
1957, considerado um clássico dessa disciplina; na obra o autor con-
solida uma nova acepção ao termo interpretação, aquele que envolve 
atividade educativa, uso de objetos originais para revelar signifi cados 
e inter-relações a partir de experiências práticas e ilustrativas ao invés 
de simplesmente transmitir informações factuais.  Para esse autor, se 
as pessoas apreciarem, elas se esforçarão para conservar ou proteger 
o lugar, pois a interpretação não só diz às pessoas o que há de inte-
ressante no local, mas objetiva convencer as pessoas sobre o valor do 
patrimônio, incentivando-as a conservá-lo. 

A partir da análise do surgimento dessa nova acepção ao termo 
interpretação, conclui-se que o ato de interpretar áreas naturais surgiu 
como uma forma de estimulação à criação de valores e entendimen-
tos sobre ecologia, como consequência da experimentação prática do 
ambiente, principalmente os parques nacionais americanos onde os 
intérpretes desenvolviam tais técnicas.  

Sobre o uso do termo “atividade educativa” na defi nição de Til-
den (1977), o próprio autor desta defi nição declarou mais tarde, já no 
fi nal de sua vida, que se tivesse que realizar nova revisão de seu livro 
começaria  sua  defi nição por: “é uma atividade recreativa”. A utiliza-
ção do termo educativa teria causado muitas confusões que geraram 
polêmicas durante décadas, pois o conceito de atividade educativa es-
taria mais relacionado à estrutura curricular do sistema educacional 
norte-americano de meados do século XX, o que não era o caso das 
atividades de interpretação, de acordo com a Asociación para La Inter-
pretacion de Patrimônio (2006).

Além de defi nir e conceituar o termo, e com o intuito de fornecer 
subsídios que orientassem o desenvolvimento de atividades interpre-
tativas, Freeman Tilden estabeleceu os seis princípios fi losófi cos bási-
cos da interpretação do patrimônio (Quadro 4).
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QUADRO 4 – Princípios da Interpretação e Tilden (1977) e seus equivalentes atuais

1

11º  

TILDEN 
(1977)

BECK E CABLE 
(2002)

MURTA E GOODEY 
(2002)

Qualquer interpretação 
que, de alguma forma, 

não relaciona o que está 
sendo mostrado ou des-
crito com algo inerente à 
personalidade ou expe-
riência do visitante será 

estéril.

Para gerar interesse, 
intérpretes devem 

relacionar o conteú-
do de suas mensa-

gens com a vida das 
pessoas que visitam 

esses lugares.

Sempre focalizar 
os sentidos do 

visitante, de forma a 
estabelecer a cons-
cientização pessoal 
sobre determinadas 

características do 
ambiente.

22º 

2

2

A informação como tal 
não é interpretação. 

Interpretação é revelação 
de signifi cados, valores e 
inter-relações baseadas 

em informação. São coisas 
completamente diferentes, 
no entanto, toda interpre-
tação inclui informação.

O propósito da 
interpretação vai 

além da prestação 
de informações, para 
revelar signifi cados 
mais profundos e a 

verdade.

Revelar sentidos 
com base na infor-

mação e não apenas 
informar.

33º 

3

Interpretação é uma arte, 
formada pela combinação 
de muitas artes utilizadas 
para explicar temas cientí-
fi cos, históricos ou arquite-
tônicos. Assim como toda 
arte é, de alguma forma, 
possível de ser ensinada.

A apresentação da 
interpretação - como 
uma obra de arte -  
deve ter seu design 
em forma de estória 
que informa, entre-

tém, e instrui.

Utilizar muitas artes 
visuais e de anima-
ção, seja o material 
apresentado cien-
tífi co, histórico ou 

arquitetônico.

44º 

4

4

O objetivo fundamental 
da interpretação não é 
a instrução, mas sim a 

provocação que aviva a 
curiosidade e o interesse 
por algo aparentemente 

insignifi cante.

A fi nalidade da es-
tória interpretativa é 
inspirar e provocar as 
pessoas a alargarem 

seus horizontes.

Não apenas instruir, 
mas provocar, esti-
mulando a curiosi-
dade do visitante, 

encorajando a explo-
ração mais aprofun-
dada do que está 

sendo interpretado.

55º 

5

A interpretação deve 
objetivar apresentar os 
fenômenos na sua tota-
lidade, tratando o todo 

em conjunto, e nunca em 
partes isoladas. 

A interpretação deve 
apresentar um item 
ou uma abordagem 
global, e deve ser 

endereçada ao indiví-
duo como um todo.

Apresentar a história 
completa, em vez de 
parte desta; dirigir-
se à pessoa inteira.

66º 

6

6

A interpretação deve ser 
diferenciada e dirigida a 
audiências específi cas, 

de acordo com as faixas 
etárias, interesses e for-

mações.

A interpretação para 
crianças, adolescen-

tes e idosos - quando 
esses constituírem 
grupos uniformes -  

devem seguir funda-
mentalmente diferen-

tes abordagens.

Ser acessível a um 
público o mais am-

plo possível, levando 
em consideração 

portadora de neces-
sidades especiais.

Fontes: Tilden, 1977; Beck e Cable, 2002; Murta e Goodey, 2002.
Nota: Elaborado pelo autor.
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O primeiro princípio enfatiza a necessidade de incorporação de 
valores identitários que visem compatibilizar o que está sendo mostra-
do, com algo que seja comum ao visitante, para que possa proporcio-
nar a criação de novos a partir da “comunhão” desses valores. Segundo 
Carter (2001), “fazer relacionar” com algo próprio do visitante faz par-
te dos princípios da comunicação. 

O segundo princípio estabelece que a interpretação esteja mais 
relacionada à revelação que, por sua vez, provoca a compreensão de 
algo, e não exatamente no conhecimento aprofundado de algo. Na vi-
são de Carter (2001), a ideia e o conceito de “revelar algo” são as bases 
que diferenciam a interpretação de outras formas de comunicação. 

A essência da boa interpretação reside no fato de que ela 
revela uma nova inspiração sobre o valor de um local, for-
necendo aos visitantes um novo entendimento (CARTER, 
2001, p. 6). 

Para que ocorra a revelação de um signifi cado ou valor cultural 
identitário por meio das técnicas de interpretação, faz-se necessária a 
“transformação” de informações em algo provocante, conforme verifi -
caremos no 4º princípio. 

O terceiro princípio estabelece que a interpretação é uma arte 
que informa, entretém e instrui. Porém, a instrução por si só não é 
garantia de signifi cação. 

O quarto princípio busca enfatizar a necessidade de realizar uma 
provocação sobre o que seja o valor de algum aspecto cultural ou na-
tural de determinada sociedade. Para Carter (2001), “provocar” tem 
a ver com fazer as pessoas prestarem atenção de antemão, e signifi ca 
também incitar uma refl exão. Também para esse autor, essas idéias e 
o conceito de “revelar algo” formam as bases da interpretação, em que 
“a informação só fornece fatos, mas a interpretação provoca idéias” 
(CARTER, 2001, p. 6).

No quinto princípio observa-se o caráter holístico da interpreta-
ção, quando os fenômenos devem ser apresentados em sua totalidade 
e nunca fragmentados. 

E, por último, no sexto princípio, o autor afi rma que a interpreta-
ção para crianças não pode ser a diluição da apresentação para adultos 
e deve ter uma abordagem fundamentalmente diferente. 

Outras defi nições surgiram para o termo interpretação do patri-
mônio. Elencamos apenas aquelas defi nições que, particularmente, 
consideramos pertinentes ao nosso estudo.
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Para Don Aldridge, citado pelo Projeto Doces Matas; Grupo te-
mático de interpretação ambiental (2002, p. 14), 

a interpretação é a arte de explicar o lugar do homem em 
seu meio, com a fi nalidade de incrementar a consciência 
do visitante acerca da importância desta interação, e des-
pertar nele um desejo de contribuir para a conservação do 
ambiente. 

Morales (2002) afi rma que  Aldridge é considerado o pioneiro 
da interpretação no Reino Unido e no resto da Europa. Observa-se, 
nesta defi nição, o caráter conservacionista e ecológico desta impor-
tante atividade. 

Inspirada na defi nição de Don Aldridge, a Countryside Commis-
sion da Inglaterra defi ne interpretação como 

o processo de desenvolver o interesse, o aproveitamento e a 
compreensão de uma área por parte do visitante, mediante 
a explicação das suas características e suas inter-relações 
(MORALES, 2006, p. 9). 
 

Esta defi nição, ao mencionar o termo “área” como objeto de in-
terpretação, deixa claro tratar-se de qualquer ambiente, seja ele urba-
no, rural, natural ou artifi cial, desde que seja algo interessante de ser 
aproveitado e compreendido. Tal como a defi nição de Tilden (1977), 
essa  enfatiza o objetivo geral da interpretação,  ou seja,  esclarecer, 
revelar ou explicar um signifi cado, considerando suas inter-relações. 

Para a Associação Espanhola para Interpretação do Patrimônio (AIP),
 

a interpretação do patrimônio é a arte de revelar in situ 
o signifi cado do legado natural, cultural ou histórico, ao 
público que visita esses lugares em seu tempo livre (MO-
RALES, 1998, p. 4, tradução nossa).

 
Nesta defi nição, observa-se o caráter recreativo da atividade, e 

SE esclarece a possibilidade de aplicação a qualquer sítio de relevância 
histórica, cultural ou natural.   

Numa perspectiva cultural, Murta e Goodey (2002, p. 13) afi r-
mam que “Interpretar é um ato de comunicação, uma arte de comu-
nicar mensagens e emoções a partir de um texto, de uma partitura 
musical, de uma obra de arte, de um ambiente ou de uma expressão 
cultural”, e com o intuito de colaborar com a construção da fi losofi a 
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interpretativa, sugerem a incorporação de outros quatro princípios 
àqueles sugeridos por Tilden: 

1) iniciar a interpretação em parceria com a comuni-
dade, estimulando a troca de conhecimentos e recursos. 
2) adotar uma abordagem abrangente, ligando os te-
mas ao passado, do presente e do futuro, ligando os temas 
ao passado, do presente e do futuro, realçando a dimen-
são socioeconômica, ao lado das dimensões histórica, eco-
lógica e arquitetônica; 3) Não tentar vender uma verdade 
universal, mas destacar a diversidade e a pluralidade 
culturais. Sua interpretação deve fomentar a aceitação e 
a tolerância como valores democráticos; 4) Levar sempre 
em consideração o atendimento ao cliente, indicando 
ou promovendo instalações básicas, como sanitários, se-
gurança, pontos de descanso e estacionamento, elementos 
essenciais a uma experiência prazerosa do lugar (MURTA; 
GOODEY, 2002, p. 18, grifo nosso).

Nos novos princípios apresentados, é implícita a necessidade de 
participação das comunidades, tanto durante a elaboração do plano 
interpretativo, como na execução do mesmo. No que se refere à abor-
dagem abrangente, esta deve estar associada aos aspectos históricos e 
culturais mais relevantes para a sociedade na qual se insere. É impor-
tante incentivar a compreensão das diversidades através do espírito 
de tolerância como valor democrático, acima de qualquer necessidade 
de imposição cultural que constitui no grande desafi o de nosso tempo. 
A necessidade de orientar-se pelo atendimento ao cliente, facilitando-
lhe serviços essenciais a uma experiência de qualidade é uma exigência 
própria da atual economia globalizada, em que a qualidade torna-se 
um fator imprescindível à competitividade. Assim, os serviços turísti-
cos, como um todo, se tornaram altamente competitivos entre si. 

Com o mesmo intuito, ou seja, o de contribuir para uma evolu-
ção fi losófi ca da interpretação, Beck e Cable (2002) construíram um 
quadro contendo quinze princípios da interpretação do patrimônio 
natural e cultural. Em sua obra, os autores reafi rmam e reformulam os 
seis princípios da interpretação do patrimônio elaborados por Tilden 
(1977), conforme já apresentamos no quadro 4, incorporando outros 
nove princípios. Estes nove princípios complementares a Tilden são 
os seguintes: 1) Cada local tem a sua própria história. Intérpretes po-
dem reviver o passado para tornar o presente mais agradável e confe-
rir mais importância ao futuro; 2) A tecnologia pode revelar o mundo 
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de novas e excitantes maneiras. Contudo, a adoção destas tecnologias 
nos programas de interpretação deve ser feita com cuidado e prudên-
cia. 3) Aqueles que se dedicam com a interpretação devem garantir a 
quantidade e a qualidade da informação a ser apresentada (em termos 
de seleção e precisão). Bem sintetizado, e com base em pareceres de 
investigação, a interpretação vai ter mais poder do que um grande dis-
curso.  4) Antes de aplicar as artes à interpretação, os profi ssionais da 
interpretação devem estar familiarizados com técnicas básicas de co-
municação. Uma interpretação de qualidade baseia-se na habilidade e 
no conhecimento de quem está a executá-la, e deve ser continuamente 
desenvolvida ao longo do tempo. 5) Os textos interpretativos devem 
transmitir aquilo que os leitores gostariam de saber, com a autoridade 
do conhecimento e a humildade e responsabilidade que isso implica.  
6) Um programa de interpretação deve ser capaz de construir apoio 
político, fi nanceiro, administrativo, de conseguir voluntários e qual-
quer assistência necessária para o programa ter sucesso. 7) A interpre-
tação deve reforçar as capacidades das pessoas e inculcar um desejo de 
sentir a beleza das suas imediações, de elevar o espírito e incentivar a 
conservação do que é interpretado. 8) Os intérpretes podem promover 
a otimização interpretativa  através de programas e serviços  bem con-
cebidos intencionalmente. 9) A paixão é o ingrediente indispensável 
para uma poderosa e efi caz interpretação; paixão pela característica 
que é interpretada e por aqueles que vêm a ele para inspirar-se (BECK; 
CABLE, 2002, p. 8, tradução nossa).

Dessa forma, complementando aqueles princípios formulados 
por Tilden (1977), tanto Beck e Cable (2002) como Murta e Goodey 
(2002) fornecem subsídios para uma fi losofi a interpretativa melhor 
elaborada e mais aprofundada. 

Assim, neste estudo entendemos a interpretação do patrimônio 
como uma atividade de aprendizado que ocorre através da comuni-
cação de signifi cados sociais e culturais por meio da recreação, que 
promove a educação.  Esse aprendizado ocorre por meio do uso de téc-
nicas específi cas, baseadas em experiências práticas e ilustrativas em 
sítios de relevância histórica e cultural. Esses sítios consistem em to-
dos os tipos de museus e áreas naturais protegidas, ou mesmo lugares 
do cotidiano onde ocorra a experimentação do patrimônio imaterial de 
uma cultura, proporcionada por profi ssionais experientes no assunto.  

Nesse contexto, o conceito de interpretação do patrimônio ga-
nhou espaço dentro do planejamento sustentável da atividade turísti-
ca, construindo estreitos laços com a educação e com a  conservação 
do patrimônio histórico-cultural e natural, e  vem ganhando a atenção 
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de educadores e profi ssionais ligados às atividades turísticas. Embo-
ra tenham surgido a partir de experiências do homem no meio natu-
ral, as técnicas de interpretação são perfeitamente adaptáveis, tanto 
em ambientes naturais como em sítios históricos e culturais. Sobre a 
evolução e difusão do conceito de interpretação, Fontes (2003) afi rma 
que, devido ao sucesso, o planejamento de atividades interpretativas 
se disseminou pelo mundo todo e continua a se desenvolver, ultrapas-
sando os limites das áreas naturais protegidas, superando a dicotomia 
homem versus natureza.

Entendido o signifi cado do conceito de interpretação do patri-
mônio, pensemos a sistematização, desta atividade, no âmbito do seu 
planejamento.

PLANEJAMENTO E PLANO INTERPRETATIVO

De modo geral, em um planejamento interpretativo deve exis-
tir um plano interpretativo que, segundo Carter (2001, p. 9), “é 
uma declaração objetivamente escrita, que serve de referência para 
orientar as ações pretendidas”. Para esse autor, o processo de pla-
nejamento interpretativo envolve refl exões que giram em torno dos 
seguintes questionamentos: O que se pretende comunicar aos visi-
tantes? Quem são os visitantes? Qual a imagem do lugar e o que o 
mesmo tem a oferecer? O que mais acontece no entorno? O que se 
quer dizer sobre o local? Como e onde será dito? Estas questões se-
rão respondidas durante a discussão com outros autores.

Para Goodey, citado por Murta e Goodey (2002, p. 20), tal plano, 
ao incorporar os anseios dos mais variados grupos que representam 
uma comunidade, “visa estabelecer no espaço uma rede de descober-
tas e de desfrute para residentes, visitantes e turistas” que amplia as 
possibilidades de desenvolvimento de projetos turísticos e culturais.

Para se conseguir a qualidade, efetividade e excelência interpre-
tativas e, principalmente, antes de qualquer intervenção, faz-se neces-
sário encetar o planejamento interpretativo, aqui entendido como um 
processo multidisciplinar onde podem atuar profi ssionais de diversas 
áreas afi ns, tais como arquitetura, história, sociologia, biologia,  e tam-
bém artistas diversos  (MORALES, 1998). Neste processo, o principal 
fator de sucesso é o engajamento e a participação da maioria dos repre-
sentantes da comunidade local, possuidora dos recursos interpretati-
vos (CARTER, 2001; GOODEY, 2002; MURTA; GOODEY, 2002).  A 
relevância do papel da comunidade local no processo de planejamento 
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interpretativo justifi ca-se pelo fato de que esta é a possuidora e a co-
nhecedora dos objetos a serem interpretados, ou seja, o patrimônio. 

Para entendermos o papel da comunidade no planejamento in-
terpretativo é importante indagar-se sobre que mensagem deve ser 
comunicada, e quem serão seus intérpretes. Segundo Goodey (2002), 
as respostas para estas questões levam a entender que o processo des-
te planejamento deve ser eminentemente participativo, pois, segundo 
esse autor, 

a interpretação vem sendo cada vez mais reconhecida como 
um processo que se baseia na comunidade. Há uma lógica 
evidente nisto. Quem tem o conhecimento mais enraizado, 
profundo e rico sobre o lugar ? São aquelas pessoas que lá 
cresceram, ou aquelas que lá se estabeleceram como mo-
radores e/ou profi ssionais. [...][portanto] a interpretação 
é um processo que deve se basear nos conhecimentos e va-
lores da comunidade, sendo uma atividade cultural básica 
que envolve a disseminação de seus conhecimentos, valo-
res,  pesquisa, design, localmente específi cos (GOODEY, 
2002, p. 47).

Sobre a importância do envolvimento comunitário no processo 
de planejamento interpretativo, Carter (2001, p.17) afi rma haver dois 
princípios vitais nos trabalhos comunitários: convidar o maior núme-
ro de grupos ou indivíduos a participar, e certifi car-se de que as pes-
soas perceberam a importância do seu papel para o sucesso da inter-
pretação, pois “[...] se o envolvimento da comunidade local for apenas 
um gesto vazio, serão gerados ressentimento e apatia [...]” (Tradução 
nossa). 

Ao enfatizar que a participação de todos os grupos comunitários 
é essencial, Carter (2001, p. 17) complementa afi rmando que: 

Todas as entidades públicas e privadas interessadas na 
interpretação têm de fazer parte do processo de planeja-
mento interpretativo. Se qualquer uma das partes ignora 
ou não se envolve surgirão problemas futuros. Envolver o 
máximo possível dos atores chave é imprescindível. Para 
isso, faz-se necessário convencer as pessoas sobre os be-
nefícios e vantagens do exercício de planejamento. Ainda 
assim, apesar dos esforços, haverá situações em que gru-
pos ou indivíduos, que aparentemente deveriam estar en-
volvidos se omitirão. Faz parte da natureza de qualquer 
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comunidade. Isto geralmente não tem relação com o pla-
no, ou com o processo em si, mas com o passado ou outras 
agendas (tradução nossa). 

A atual política nacional de turismo9 tem como diretriz básica 
a descentralização do planejamento turístico no País, e incentiva  o 
planejamento com base local numa perspectiva mais sustentável. Por-
tanto, há necessidade de se pensar no engajamento da comunidade no 
processo de  planejamento da interpretação para o turismo, uma vez 
que a comunidade deverá estabelecer claramente o que quer exata-
mente que seja interpretado e como e quem realizará a gestão de tudo. 
Para Goodey (2002, p. 48), 

com o passar do tempo, temos nos tornado cada vez mais 
conscientes de que um planejamento com base local é um 
dos fundamentos de um futuro sustentável.

Ainda sobre a participação comunitária no processo de planeja-
mento da interpretação, Goodey (2002, p. 53) completa concluindo 
que, “em resumo, aquilo que a comunidade valoriza para si própria é 
o que ela deseja preservar e, possivelmente, o que ela vai querer com-
partilhar com os outros”, e para isso, terá que desenvolver um plano 
interpretativo.

Lembramos que a defi nição geral de planejamento, apresentada 
por Santos (1988), compreende o levantamento, a análise e a interpre-
tação de informações relevantes. Na defi nição de planejamento inter-
pretativo sugerida por Morales (2006), essas ações gerais de plane-
jamento, especifi camente do planejamento interpretativo, consistem 
em analisar diversas necessidades e oportunidades interpretativas. 
Ele acrescenta que a interpretação como disciplina oferece as técnicas 
necessárias para aproximar o patrimônio do público visitante, e para 
sua aplicação é preciso realizar um processo de planejamento, de for-
ma que a oferta de serviços interpretativos seja ordenada e racional. 

Isto nos conduzirá à previsão de infraestrutura e meios de comu-
nicação, in situ, que transmitam a mensagem do lugar, ao visitante, de 
forma organizada e coerente. Esse mesmo autor sugere que a ênfase 
seja dada

9  O documento que estabelece e descreve a atual Política Nacional de Turismo é o Plano 
Nacional de Turismo (PNT).
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aos visitantes, no caso de demanda excessiva ou de pú-
blicos ávidos por conhecimentos (em entornos naturais ou 
monumentais); no recurso, no caso de sítios com um va-
lor superlativo ou muito singular (e por isso merecedores 
de serem interpretados para o visitante), ou no desenvol-
vimento local, como pode ser o caso de localidades com 
necessidades de potencializar seus recursos patrimoniais 
ou ordená-los a partir de uma nova perspectiva. Também 
podemos considerar que o fundamento do planejamento 
interpretativo é dado por vários destes aspectos, ou todos 
ao mesmo tempo (MORALES, 2006, p. 19, grifo nosso, tra-
dução nossa).

Já na visão de Murta e Goodey (2002, p. 20), estas ações corres-
pondem à primeira etapa da elaboração de um plano interpretativo, na 
qual deve ser realizado um “inventário e registro de recursos, temas e 
mercados”. Ao passo que, na concepção de planejamento turístico de 
Ruschmann (2001), estas ações correspondem à investigação da situ-
ação atual, que baseia-se nos aspectos da oferta e demanda turísticas 
e da comunidade. 

Em síntese, planejamento, planejamento turístico e interpre-
tativo permitem analisar e tomar decisões, porém este último tem 
como objetivo específi co favorecer a interpretação do patrimônio vi-
sitado, ou seja,  permitir que o público visitante perceba o signifi cado 
do local, ou daquilo que esteja sendo apresentado, apreciando-o e 
desfrutando-o.

A importância do plano interpretativo no planejamento 

Para entendermos a importância do plano interpretativo no plane-
jamento, faz-se necessário apresentar a sua defi nição, bem como os ele-
mentos que o caracterizam, tais como classifi cação; níveis de inserção e 
abrangência; integração dos objetivos interpretativos e turísticos; temas 
e tópicos interpretativos; estratégias, meios e técnicas interpretativas; 
métodos de avaliação da interpretação e, fi nalizando, integração do pla-
no interpretativo ao planejamento e outras iniciativas.

O plano interpretativo é uma referência para a imple-
mentação dos serviços interpretativos. Porém não deve ser 
contemplado como um documento estático, e deve estar 
submetido a permanente revisão e atualização. Portanto, 
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as decisões sobre gestão e operação serão defi nidas perma-
nentemente à luz das avaliações contínuas do cumprimen-
to dos objetivos e do funcionamento dos serviços executa-
dos segundo o plano (MORALES, 2006, p. 12, grifo nosso; 
tradução nossa).

A fi gura 3 apresenta um diagrama que mostra como as questões 
que envolvem planejamento interpretativo se conectam numa relação 
de funcionamento de uma engrenagem sistêmica, onde “se pode ini-
ciar o processo em qualquer um dos pontos, contanto que se tenha 
certeza que as decisões tomadas em uma caixa estão consistentes com 
as outras questões abordadas nas outras caixas de texto” (CARTER, 
2001, p. 10).

Em síntese, não existe uma forma estanque de estrutura e fun-
cionamento de um plano interpretativo, estando este condicionado ao 
contexto no qual está inserido, conforme as questões contidas no dia-
grama da fi gura 3. Segundo Carter (2001), o plano interpretativo pode 
ser classifi cado em dois tipos: plano interpretativo estratégico  e deta-
lhado. Ao discorrer sobre esta classifi cação, ele explica que  a estrutura 
dos planos interpretativos varia basicamente em função dos objetivos, 
do grau de detalhamento - podendo ser a produção de uma “decla-
ração estratégica de interpretação (plano estratégico)” ou um “plano 
interpretativo detalhado”, que orientarão o trabalho prático - e da área 
de abrangência dos mesmos, cobrindo um local específi co ou uma área 
mais ampla (Quadro 5).

Os planos estratégicos dispõem claramente os direcionamentos 
e os objetivos, porém são limitados em detalhes específi cos. Através 
destes tipos de plano realiza-se a angariação de fundos de parceria, a 
organização do orçamento, das prioridades e os prazos gerais, na me-
dida em que se descreve as responsabilidades da sua gestão. Isto de-
manda visão clara e evita muitos imprevistos. Na realidade, os planos 
estratégicos “são declarações de intenções capazes de ganhar apoio 
para o direcionamento de uma ação. Não são programas de trabalho 
com custos detalhados. 

Já os planos detalhados, estes sim são utilizados para estabelecer 
programas de trabalho voltados para esquemas ou sítios interpretati-
vos menos extensos, com custos detalhados. São aplicáveis em locais 
únicos ou em projetos individuais inseridos em um plano estratégico. 
Esses tipos de planos, para que possam ser postos em prática, devem 
fornecer informações sufi cientes sobre a proposta geral da interpreta-
ção que se pretende realizar no local. Considerando essas variáveis, o 
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FIGURA 3 – Como as questões se conectam no planejamento interpretativo

Monitorando e avaliando
a) Está funcionando ?
b) Está correto seu direcionamento ?
c) Como você pode melhorá-lo?

d) Equipe;                                                      
e) Know How;                                              
f) Manutenção; 

g) Materiais;
h) Imóveis;
i) Dinheiro.

Como você o gerenciará?

Como você o fará?
a) Escolha do tipo de mídia;
b) Localização e escolha dos momentos de inserção das 

mídias;
c) Alocação de diferentes temas em diferentes lugares;
d) Objetivos interpretativos;
e) Estilo.

Porque você está fazendo isso?
Seus objetivos devem ter a ver com:

a) Aumentar o entendimento
b) Gerenciamento de visitantes
c) Gerenciamento de um local.

O que você interpretará?
Você precisará pensar em:

a) Características que os visitantes 
podem ver;

b) História peculiar que seu local 
tem a dizer;

c) Locais que você precisa controlar 
o acesso;

d) O que já está sendo interpretado 
em noutros lugares;  

e) Os temas que você usará.

A quem se destina?
Você precisará pensar 
no seu visitante, com 
relação a:

a) Características;
b) Números;
c) Interesses e expec-

tativas;
d) Tempo de estada.

Fonte: CARTER, 2001, p. 10
Nota:  Tradução nossa.

autor considera fundamentalmente importante decidir se o plano terá 
um ou dois níveis de ação. Considerando os níveis de inserção e 
abrangência e os tipos de planos interpretativos possíveis, o Quadro 
6 oferece uma visão em escala espacial que varia quanto a região, local, 
plano ou sítio em que se insere, plano de cidade.



121

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

QUADRO 5 – Classifi cação dos Planos Interpretativos

PRINCIPAIS 
DIRECIONA-

MENTOS

PLANO INTERPRETATIVO 
ESTRATÉGICO

PLANO INTERPRETATIVO 
DETALHADO

a) Guiar e coordenar esfor-
ços de todos aqueles que 
desejam contribuir;

b) Assegurar cobertura 
abrangente de uma área 
extensa;

c) Estabelecer orientações 
para o planejamento deta-
lhado;

d) Evitar trabalho dobrado;
e) e) Estimular a formação de 

redes;
f) Servir como um revesti-

mento estratégico e não 
com foco detalhado.

a) Fornecer objetivos e metas claramen-
te descritas;

b) Especifi car temas, conteúdos, méto-
dos e mídias interpretativas precisas 
(estratégias interpretativas);

c) Estimar todos os recursos fi nanceiros, 
investimentos, custos, receitas, bem 
como as fontes mantenedoras;

d) Estabelecer cronograma de ações em 
ordem de prioridades defi nidas;

e) Determinar responsabilidades para 
implementação, gerenciamento e 
colaboração;

f) Decidir métodos de avaliação dos 
recursos.

PRINCIPAIS 
ELEMENTOS

a) missão;
b) objetivos;
c) proposta de mecanismos;
d) orçamentos e provisões 

sobre os recursos;
e) prioridades e prazos;
f) know how para gestão e 

desenvolvimento.

a) missão; 
b) objetivos;
c) público alvo;
d) recursos interpretativos;
e) objetivos interpretativos e temas;
f) métodos interpretativos;
g) atores envolvidos;
h) estrutura organizacional com defi ni-

ção de responsabilidades;
i) custos fi xos e variáveis.

Fonte: CARTER, 2001.
Nota Elaborada pelo autor.

QUADRO 6 – Relação entre níveis de inserção e abrangência 
com os Planos Interpretativos

NÍVEIS DE INSERÇÃO E ABRANGÊNCIA E OS TIPOS PLANOS INTERPRETATIVOS

Plano regional: mais propenso a ser estratégico. Tem como subsídio uma região reco-
nhecida pelos visitantes e pela comunidade. Conceito de região geográfi ca funciona 
melhor que a jurisdição administrativa, porém estas podem coincidir;

Plano local: trata-se de uma área facilmente identifi cada por visitantes e residentes, na 
qual se  usa  planejamento (plano) detalhado. Uma comunidade ou uma área que inclua 
vários povoados; 

Plano de sítio específi co: será um documento detalhado para um atrativo ou sítio já 
consolidado ou um novo;

Plano de cidade: poderia ser estratégico, com planos detalhados para os distritos. 

Fonte: CARTER, 2001, p.12-13. 
Nota: Adaptada pelo autor.
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Para cada tipo de plano adequado ao nível espacial, faz-se neces-
sário a integração  do plano interpretativo com outras inicia-
tivas que integrem objetivos interpretativos com objetivos turísticos. 
Conforme orienta Carter (2001, p. 15), “a interpretação é um meio para 
um fi m, que pode contribuir para a gestão da visitação, conservação, 
economia local, educação, auto-estima da comunidade”. Na medida 
do possível, portanto, um plano interpretativo deve integrar-se com 
outras iniciativas para atingir sucesso. O quadro 7 fornece uma visão 
da integração do planejamento interpretativo e da interpretação com 
outras iniciativas.     

QUADRO 7 – Integração do planejamento interpretativo e interpretação com 
outras iniciativas e suas contribuições

Orientações para integração do planejamento interpretativo e interpreta-
ção com outras iniciativas

• Compartilhar objetivos, mercados, temas e mecanismos com o plano de 
marketing de um sítio, área ou região, para enfatizar a consistência da men-
sagem; 

• Ser uma parte integral do desenvolvimento estratégico do turismo e das 
iniciativas de promoção; 

• Estar associado ao planejamento e desenvolvimento  de sítios patrimoniais; 

Contribuições:

• Atividades curriculares nas escolas, e ampliar a educação para todos os está-
gios da vida;

• Desenvolver amplamente a recreação e as artes, localmente ou mais ampla-
mente;

• Desenvolvimento econômico através do fomento ao turismo, mais empre-
gos, melhor qualidade ambiental;

• Planejamento estratégico das políticas locais, ampliando as percepções e 
introduzindo uma aproximação temática. 

Fonte: CARTER, 2001, p. 15-16.
Nota: Adaptado pelo autor.

Segundo Carter (2001), para uma integração dos objetivos inter-
pretativos com outras iniciativas, é imprescindível, tanto ao planeja-
mento interpretativo como à interpretação, serem partes integrantes 
do planejamento turístico de uma localidade. Isto signifi ca que objeti-
vos do planejamento estratégico, tanto de um como do outro, devem 
convergir para um objetivo maior, comum a ambos.

Conforme já salientado, ao conceituarmos planejamento e plane-
jamento turístico é fundamental, para o bom planejamento, a defi nição 
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clara de objetivos, conforme assinalam Dias (2003), Petrocchi (2002), 
Santos (1988). Consequentemente, e inevitavelmente, em planejamen-
to interpretativo isto se aplica tal como no turismo e no planejamento 
em geral, conforme vimos também na visão conceitual e defi nição de 
Santos (1988) sobre planejamento.

Em se tratando do tema interpretação do patrimônio, os objeti-
vos podem ser da interpretação propriamente dita ou do planejamento 
interpretativo que se pretende realizar em uma área. Segundo Carter 
(2001), os objetivos da interpretação devem ser: provocar, relacionar e 
revelar algo, por meio da comunicação interpretativa. Os objetivos do 
planejamento interpretativo variam em função de uma série de variá-
veis (Figura 3), que  incidirão sobre as características do plano que se 
pretende construir, dando-lhe um aspecto peculiar a partir da defi nição 
de objetivos específi cos que devem estar de acordo com as potencialida-
des e necessidades daquilo que se tem para desenvolver em termos in-
terpretativos, analisadas todas as questões que se conectam (Figura 3).

Para Carter (2001), é essencial que as pessoas envolvidas enten-
dam estes objetivos da melhor maneira possível, para que todos con-
cordem com os objetivos propostos. 

Segundo Morales (2002), do ponto de vista hierárquico, há vá-
rios níveis de objetivos, sendo que, na interpretação, tais objetivos co-
mumente são (Quadro 8):

QUADRO 8 – Objetivos em Interpretação do Patrimônio

OBJETIVOS  NORMALMENTE  ELABORADOS PARA
INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔNIO

a) Gerais: políticas de gestão ou metas (por exemplo, “contribuir para uma 
ótima utilização do espaço no Jardim Botânico”);

b) Secundários: identifi cam ou conduzem a temas e conceitos (por exemplo, “mos-
trar os aspectos mais signifi cativos dos cursos de água no Parque Nacional”);

c) Específi cos: ou seja, o efeito que queremos produzir no público. Estes são os 
que mais devemos nos interessar (“que os visitantes atravessem a ponte em 
silêncio”, por exemplo).

Fonte: Morales, 2002, p. 97.
Nota: Adaptado pelo autor.

A elaboração de temas interpretativos é um procedimento que 
vai ao encontro dos objetivos propostos. Para Ham (1992), o tema in-
terpretativo é uma mensagem que está relacionada a uma ideia geral 
sobre a qual se deseja discorrer, no caso, o tópico interpretativo, sendo 
que o mesmo tópico pode estar relacionado a diferentes temas.
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Os tópicos referem-se ao objeto que está sendo apresentado, 
como: cultura indígena, música popular brasileira, História do Bra-
sil, elementos da fauna, a fl oresta, sucessão natural, recursos hídricos, 
biodiversidade. Como se observa, o tópico é mais abrangente que o 
tema interpretativo. Pode-se afi rmar que o tópico trata do “assunto” 
que vamos apresentar. Segundo o mesmo autor, o problema da inter-
pretação é quando  ela fi ca restrita apenas ao tópico. Logo, os temas 
devem ser elaborados em forma de frases completas. O Quadro 9 for-
nece ideias que podem orientar a elaboração de temas interpretativos. 
Já o Quadro 10 fornece exemplos práticos que podem ser úteis para se 
compreender a relação entre tópicos e temas. 

Quadro 9 – Orientação para a elaboração de temas interpretativos

a) Ser estabelecidos com uma frase completa;

b) Conter uma ideia principal;

• Revelar o signifi cado da interpretação;

• Ser o mais interessante possível;

• Ser o mais específi co possível.
Fonte: CARTER, 2001.
Nota: Adaptado pelo autor.

Uma vez estabelecido um tema, faz-se necessário pontuar as 
principais informações que derivarão do tema. Estas informações 
são organizadas em uma sequência lógica de apresentação. Car-
ter (2001) adverte que é importante evitar a sobrecarga de temas 
e informações, ao se escolher os pontos interpretativos. Para este 
autor, os temas expressam o que se quer dizer do lugar, portanto 
devem estar  conectados a fatos que sejam considerados especiais 
para a região.

As estratégias, os meios e as técnicas interpretativas, 
como elementos do plano interpretativo, são necessários para uma boa 
comunicação (CARTER, 2001). Na visão de Morales (2006), entender 
a interpretação do patrimônio cultural ou natural como um conjunto 
de técnicas de comunicação é uma condição inicial. 

Lembramos que a interpretação é um processo comunicativo 
(TILDEN, 1977) e como tal, podemos recorrer ao modelo técnico da 
comunicação, apresentado no diagrama da fi gura 4, para defi nir o de-
sign de sua aplicação no  planejamento:
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FIGURA 4 – Modelo teórico de comunicação

1. Canal da Comunicação

2. Emissor 3. Receptor
4. Mensagem

5. Referente

6. Código

Elementos da Comunicação

Fonte: Morales, 2006, p.3. 
Nota: Tradução nossa.

Como emissor temos, por exemplo, as instituições através de 
um planejador, com seus propósitos interpretativos. Estes escolhem e 
codifi cam uma mensagem, como por exemplo, “neste território ha-
bitaram neandertais e ainda verifi ca-se seus vestígios”. Esta mensa-
gem será transmitida por algum meio ou canal da comunicação, 

Quadro 10  - Relação entre tópicos e temas interpretativos

EXEMPLO DE 
TÓPICO

EXEMPLOS DE TEMAS QUE PODEM 
ESTAR RELACIONADOS

CULTURAS 
INDÍGENAS

• Os indígenas perderam muito de suas culturas desde a 
descoberta das Américas;

• Houve muitos confl itos entre índios e portugueses;
• Diferentemente do homem branco, os indígenas se consi-

deram parte da natureza;
• Os indígenas detêm muitos conhecimentos sobre plantas 

medicinais;
• No Brasil, há muitos confl itos territoriais que envolvem 

indígenas no interior das UCs;
• Normalmente os indígenas não se utilizam da tortura para 

educar seus fi lhos (não dão palmadas nas crianças). 

BIODIVER-SI-
DADE

• A Mata Atlântica apresenta os mais elevados índices de 
variabilidade genética do planeta;

• A variabilidade cultural também pode ser considerada 
parte da biodiversidade;

• Muitas espécies de fauna e fl ora serão extintas antes de 
serem conhecidas pela ciência;

• Na fl ora da Mata Atlântica pode haver a cura para muitas 
doenças;

• No extremo sul da Bahia existem espécies de fauna e fl ora 
que não ocorrem em nenhum outro lugar do planeta;

•  Os corais vivem em ambientes marinhos que concentram 
os mais elevados índices de biodiversidade do planeta.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2008.
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como, por exemplo, algum recurso interpretativo, a exemplo dos pai-
néis, placas e letreiros interpretativos, inventariados na primeira eta-
pa do plano interpretativo conforme ensinam Murta e Goodey (2002), 
ou recursos tecnológicos, tais como vídeos, hologramas, informações 
geográfi cas, exibições interativas computadorizadas, de acordo com 
Beck e Cable (2002). Na outra extremidade está o receptor, que pode 
ser um residente local ou um turista que capta e decodifi ca a mensa-
gem, e estará apto a emitir uma resposta para o emissor. Este último 
terá que estar apto a captar tais comentários e atitudes. 

Associando-se o modelo teórico da comunicação à interpretação 
têm-se os princípios ativos da comunicação interpretativa (Quadro 
11), que podem ser atingidos através da implementação de estratégias.

QUADRO 11 – Princípios ativos da comunicação interpretativa

a) Obter a atenção do visitante;

b) Transformar a mensagem em algo apreciável pelo visitante;

c) Transformar a interpretação em algo relevante para sua audiência;

d) Construir uma estrutura mental no visitante.
Fonte: Carter, 2001, p. 39.
Nota: Tradução nossa.

As estratégias interpretativas a serem adotadas dependem das 
características culturais e ambientais do lugar, dos recursos humanos 
e fi nanceiros disponíveis e do perfi l do público alvo que se quer atingir. 
Para estes autores, como estratégias interpretativas têm-se: trilhas in-
terpretativas sinalizadas, urbanas e rurais, capacitação de intérpretes 
e mão-de-obra de obra especializada, centro de visitantes e informa-
ções impressas e apresentações culturais, onde o papel de mediadores 
da valorização do patrimônio pelos visitantes deverá ser exercido, pes-
soalmente, pelos profi ssionais intérpretes, ou, impessoalmente, pelos 
diferentes   meios de interpretação (MURTA; GOODEY, 2002).

No plano interpretativo, as estratégias interpretativas, sugerem 
pressupostos estratégicos que orientem para uma boa comunicação 
(CARTER, 2001). Este autor esclarece que as “regras do jogo (inter-
pretativo)” são: ser seletivo e conciso com relação ao material interpre-
tativo e aos temas, o que signifi ca que os textos devem ser reduzidos, 
mas sem perder a sua clareza para o receptor da mensagem.  Uma vez 
que crianças locais lerão uma publicação diferentemente de turistas 
e adultos, pois o material estará no mesmo local para todos os tipos 
de visitantes, usar linguagem do cotidiano, que seja inteligível para 
todos os níveis de desenvolvimento humano (crianças, jovens, adultos 
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e idosos), evitando, assim, gírias regionais; usar também histórias e 
citações de pessoas célebres para dar vida e reiterar o sentido e a ca-
racterística cultural de um local; usar, ainda, metáforas relacionadas 
às experiências cotidianas; buscar um estilo próprio que envolva todos 
os aspectos do projeto, como cores, materiais e demais características; 
estabelecer roteiros,  orientações de direção, instruções e avisos de for-
ma clara e convidativa; e, fi nalmente testar as ideias sobre as temáticas 
interpretativas com frequência, utilizando, para isso, de maquetes ou 
seus folhetos e de painéis a fi m de verifi car se estão funcionando.

Os meios e as técnicas de interpretação se dividem basicamen-
te em interpretação guiada por pessoas e interpretação  produzida por 
informações em painéis, folders, mapas ilustrados,  placas e letreiros 
(MURTA; GOODEY, 2002). Tudo deve ser planejado adequadamente 
conforme o plano interpretativo. Dentre os meios animados de exibi-
ção, destacam-se o uso do som, da luz e imagem relacionadas ou não 
com a apresentação guiada por pessoas.  Segundo Beck e Cable (2002), 
uma série de recursos tecnológicos, tais como vídeos, hologramas, in-
formações geográfi cas, exibições interativas computadorizadas, entre 
outros, funcionam como modernas ferramentas de interpretação utili-
zadas por profi ssionais experientes no assunto. 

A interpretação ao vivo, também chamada de interpretação pes-
soal, pressupõe um ator, um guia ou expert contando casos, atuando, 
cantando, conversando, demonstrando, ilustrando e explicando temas 
e processos aos visitantes. Pode ser apresentada numa variedade de 
formas e contextos, incluindo demonstrações, representações e per-
formances, excursões a pé, de bicicleta ou motorizadas. Esse tipo de 
interpretação ressalta a efi cácia desse meio interpretativo, afi rmando 
que o mesmo permite comunicar a essência do lugar, na medida em 
que é capaz de vitalizar e transformar um objeto interpretativo em um 
atrativo turístico de sucesso   (MURTA; GOODEY, 2002, p. 24). 

Para Carter (2001, p. 42, tradução nossa), “a condução da visita e 
o entretenimento realizados por um gentil anfi trião é freqüentemente a 
forma mais bem sucedida de interpretação”.  Sobre a importância desse  
“anfi trião” intérprete para a interpretação, Blaya-Estrada (2006) afi rma 
que o intérprete do patrimônio é o mediador entre o lugar e o visitan-
te, o qual revela os signifi cados necessários a uma melhor compreensão 
desse lugar, ao passo que favorece a conversão da visita em uma experi-
ência que propiciará o encontro entre sociedade e patrimônio.

Com o intuito de reunir as ideias de alguns autores que têm discor-
rido sobre o perfi l profi ssional do intérprete do patrimônio, construímos o 
quadro 12, que fornece uma visão de como devem atuar estes profi ssionais:
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QUADRO 12 – Como deve ser a atuação dos intérpretes do patrimônio

CARTER 
(2001)

MURTA E GOODEY 
(2002)

PROJETO DOCES MATAS 
(2002)

a) Os guias ou intérpretes 
devem ter habilidade de fa-
lar para grandes grupos em 
ambientes fechados ou ao 
ar livre, em um tom audível, 
porém sem gritar;

b) Devem estruturar sua 
performance  de acordo 
com a necessidade e o 
tempo disponível para cada 
tópico ou tema envolvido 
em um objeto;

c) Devem saber lidar com 
pessoas que interrompem 
frequentemente e, com ques-
tões freqüentes que surgem;

d) Devem preocupar-se com 
o conforto de pessoas com 
defi ciências e de pessoas 
com difi culdades de comuni-
cação pelo idioma utilizado. 

a) O intérprete deve 
conseguir o respeito 
por parte dos visitan-
tes. Para isso, será 
necessário treinamen-
to e pesquisas;

b) O intérprete deve 
aceitar o papel de 
guia;

c) Deve desempenhar 
o papel de guarda ou 
especialista em segu-
rança direcionado aos 
visitantes e ao local 
onde atuar;

d) Deve buscar con-
sonância entre sua 
performance interpre-
tativa e a interpreta-
ção geral do lugar. 

a) O intérprete deve cativar e ga-
nhar a admiração do visitante, com 
intuito de torná-lo um aliado da 
conservação;

b) Deve conduzir o visitante através 
de diferentes experiências, com 
intuito de favorecer a percepção do 
mundo sob uma nova perspectiva;

c) Aplicar o princípio de que a 
interpretação deve ser prazerosa, 
signifi cativa, organizada, temática, 
diferenciada e provocante;

d) Perceber as expectativas dos visi-
tantes e ir ao encontro das mesmas;

e) Perceber a desmotivação ou 
motivação que pode ocorrer du-
rante uma caminhada e diminuir ou 
aumentar o número de paradas;

f) Favorecer a refl exão através de 
perguntas intrigantes, estimulando 
a curiosidade.

Fontes: Carter, 2001; Murta e Goodey, 2002, e Projeto Doces Matas, 2002.
Nota: Elaborado pelo autor a partir da fonte.

A partir da compreensão da importância da interpretação reali-
zada por pessoas e da ideia do que vem a ser um intérprete do patri-
mônio, conclui-se que o sucesso desse profi ssional dependerá de suas 
habilidades e competências comunicativas de forma geral e, especifi -
camente, de sua performance oral. Apesar de ser considerado um dos 
meios interpretativos mais efi cazes, a interpretação pessoal, na opi-
nião de Carter (2001), apresenta algumas vantagens e desvantagens, 
conforme se verifi ca no quadro 13. 

QUADRO 13 – Vantagens e desvantagens da interpretação pessoal

VANTAGENS DA INTERPRETAÇÃO PESSOAL

a) É capaz de interpretar processos complicados e ajudar pessoas a compreenderem 
questões e atividades incomuns ao seu cotidiano; 

b) Proporciona grande fl exibilidade. São quase infi nitas as possibilidades de experiên-
cias e respostas para os ouvintes e suas necessidades; 

c) Representa uma possibilidade viável que requer investimentos pequenos;

d) É capaz de gerar empregos;

e) Oferece possibilidades de celebrar, compartilhar e realçar aspectos vitais da 
comunidade.
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DESVANTAGENS DA INTERPRETAÇÃO PESSOAL

a) Normalmente requer muita organização;

b) Envolve equipes de trabalho que requerem suporte e aperfeiçoamento;

c) Nunca terminam, dado que existe uma necessidade de fl exibilidade para atender às 
demandas;

d) Requer compromisso contínuo por parte de todos os envolvidos a fi m de se manter a 
qualidade. Isso pode ser também uma grande vantagem, na medida em que repre-
senta um caminho para a satisfação e o deleite tanto do provedor com o do visitante.

Fonte: CARTER, 2001, p. 42.
Nota: Tradução nossa.

O trabalho dos intérpretes em muito se assemelha ao trabalho 
desempenhado por guias de turismo, porém estes últimos têm sua 
profi ssão reconhecida. De acordo com o art. 2º, da Lei 8.623/93:

é considerado Guia de Turismo o profi ssional que, devida-
mente cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo - EM-
BRATUR, exerça atividades de acompanhar, orientar e 
transmitir informações a pessoas ou grupos, em visi-
tas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, 
internacionais ou especializadas (BRASIL, 1993, grifo nosso). 

De uma maneira simplista, a diferença é que, na interpretação, 
utiliza-se uma forma que lhe é peculiar de transmitir informação aos 
visitantes, e não se supõe que o intérprete vá acompanhar pessoas ou 
grupos em viagens desde sua origem até o destino, e vice-versa.

No entanto, aos guias de turismo é assegurado, por Lei, um di-
reito que consideram exclusivamente seus e isso pode representar um 
possível confl ito entre eles e os intérpretes, na medida em que estes úl-
timos, bem como qualquer condutor de visitantes, realizam atividades 
consideradas, por Lei, restritas aos guias de turismo.  

Considerando as placas, os painéis e letreiros, estas são as formas 
mais comuns de interpretação existentes, pois trazem informações e ilus-
trações sobre o local visitado. Ao fazer esta afi rmação Goodey (2002, p. 181) 
adverte que “apesar de ser a forma mais comum de interpretação, ela costu-
ma ser muito mal utilizada”, uma vez que, erroneamente, supõe-se que um 
texto bem escrito por um especialista para ser impresso em uma placa, será 
a garantia de que esta comunicação será um meio efi caz de interpretação. 
Isso acontece raramente, porque a informação é apenas o ponto de partida 
para o processo de desenho e edição, tendo sempre em vista o usuário.

As placas, os painéis e letreiros são meios estáticos de interpre-
tação que utilizam amplamente o design como base de sua elaboração.   
Existem alguns princípios estabelecidos que orientam a qualidade e 
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o conteúdo de placas e painéis. Por exemplo: o texto deve ser breve e 
conter mapas e ilustrações que facilitem a compreensão dos visitantes. 
Uma atenção especial deve ser dada à estrutura e aos materiais utili-
zados para confeccionar as placas e os painéis. Os materiais devem ter 
qualidade e resistência sufi cientes para resistir às intempéries do cli-
ma e ao vandalismo. A altura deve ser compatível com a possibilidade 
de acesso de crianças e defi cientes físicos (MURTA; GOODEY, 2002).

Segundo Carter (2001), inicialmente, é importante discutir a con-
fecção dos painéis com os profi ssionais responsáveis que atuarão na 
sua produção, no que diz respeito à gama de  materiais a serem utiliza-
dos e às  técnicas de manufatura e impressão. Placas, painéis, letreiros 
e documentos fi xos e protegidos também são muito úteis em trilhas 
interpretativas, não com o objetivo de proporcionar a interpretação 
propriamente dita, mas também indicar alguns elementos importan-
tes, como extensão, grau de difi culdade, percurso a ser realizado, com 
seus principais pontos de parada interpretativos.  

Outros meios interpretativos, como objetos e documentos fi xos 
e protegidos, publicações e multimídias são também utilizados em 
planos interpretativos. Os objetos e documentos fi xos e protegidos re-
ferem-se àqueles gabinetes de vidro muito utilizados em museus de 
artes plásticas. Outro exemplo deste tipo de interpretação são as re-
produções de ambientes. Segundo Murta e Goodey (2002), há uma 
tendência, em curso, dos museus recriarem ambientes de época, com 
intuito de enriquecer a disposição dos seus acervos.

As publicações, tais como folhetos, fôlderes e encartes em geral 
sobre um lugar podem ser bons aliados, não só da interpretação do pa-
trimônio, mas também do planejamento do marketing do local como 
um todo, e podem ser muito úteis para uma série de benefícios gerados 
a partir da veiculação de material publicitário. O quadro 14 fornece 
uma ideia da gama desses benefícios que antecipam algumas necessi-
dades importantes, tanto à interpretação quanto ao turismo.

QUADRO 14 – Benefícios promovidos pela utilização de 
publicações em planos interpretativos

a) Promove o lugar;

b) Explica o que o lugar oferece em termos de atrativos turísticos; 

c) Guia os visitantes de um roteiro ou trilha, fornecendo informações sobre o que 
interpretar em cada ponto de parada;

d) Oferece informações históricas, estimula e explica o que está sendo visto. Serve 
tanto de guia informativo como de souvenir. 

Fonte: Carter, 2001, p. 45. 
Nota: Tradução nossa.
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Aos benefícios citados poderíamos acrescentar que todo material 
impresso sobre um lugar serve às ferramentas do marketing, como a 
publicidade e a propaganda dos destinos de maneira geral, e podem, 
portanto, contribuir para o planejamento  estratégico do marketing 
turístico de uma localidade ou empreendimento.

Apesar dos benefícios evidentes, para Carter (2001), existem 
vantagens e desvantagens no uso dos meios mencionados em inter-
pretação, conforme ilustrado no quadro 15, a seguir:

QUADRO 15 – Vantagens e desvantagens das publicações em interpretação

 VANTAGENS DAS PUBLICAÇÕES PARA A INTERPRETAÇÃO 

DO PATRIMÔNIO

• Provem uma gama de informação. Se eles forem bem desenhados e 
organizados o visitante não precisará lê-las por completo para encontrar a 
informação no momento que delas necessite;

• Oferecem interpretação que poderá ser realizada em outros momentos 
após a visita;

• Interpretam áreas extensas simultaneamente, na medida em que são 
capazes de enfocar detalhes;

• Mostram o que o lugar oferece em diferentes épocas do ano, anunciando 
os eventos que serão realizados e, portanto, estimulando o retorno ao 
lugar.

DESVANTAGENS DAS PUBLICAÇÕES PARA A INTERPRETAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO

• Muitas pessoas não gostam de ler, portanto poderiam se sentir incomodadas;
• Estar disponíveis quando delas necessitarem. Isso implica na localização 

de estabelecimentos comerciais que possam fazer parte do sistema de 
distribuição desse material, considerado necessário para o sucesso dessa 
ferramenta. Implica também no estabelecimento de uma margem de con-
tribuição que cubra tais custos.  

Fonte: CARTER, 2001, p. 45.
Nota: Tradução nossa.

Com relação à utilização de multimídias, tais como recursos au-
diovisuais, programas de vídeo, sons e luzes ou computadores intera-
tivos com CD-ROM (Quadro 16) estes podem servir para transmitir 
informações em massa, interagir com os visitantes ao tocar a tela 
de um computador, por exemplo, ao mostrar diferentes aspectos de 
uma região. Também podem ser úteis em programas tão sofi sticados 
quanto os documentários de televisão, com seus efeitos (CARTER, 
2001).  
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QUADRO 16 – Vantagens e desvantagens da multimídia em interpretação

VANTAGENS DO USO DE MULTIMÍDIA EM INTERPRETAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO

a) Contar histórias com emoção e drama, efeitos e música, fumaça e odores;
b) Acelerar ou desacelerar eventos de forma a envolver a audiência na história;
c) Fornecer uma constante performance de alta qualidade;
d) Fornecer acesso multilíngue.  

DESVANTAGENS DO USO DE MULTIMÍDIA EM INTERPRETAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO

a) Pode produzir uma interpretação mais espetacular do que o lugar propriamente;
b) É sofi sticado e requer materiais profi ssionais de qualidade. Imagens pobres 

e sons incoerentes não serão tolerados;
c) Está sujeito aos caprichos da moda. A coisa mais emocionante hoje, ama-

nhã poderá parecer muito enfadonho;
d) Pode precisar de manutenção regular;
e) Pode causar desapontamentos, quando quebrar e você tiver que esperar a 

ajuda de especialistas de fora.   
Fonte: CARTER, 2001, p. 47. 
Nota: Tradução nossa.

Sobre métodos de avaliação da interpretação, Carter (2001); 
Morales, (1998); Sharpe (1982) consideram-nos  como parte impres-
cindível do processo de planejamento interpretativo. Segundo Carter 
(2001, p. 33), “as principais razões para se avaliar a interpretação são 
determinar o seu sucesso e melhorá-la” (tradução nossa). Para ele, o 
procedimento de avaliação da interpretação dependerá da precisão e 
clareza dos objetivos interpretativos em questão, ao passo que se tor-
nará difícil avaliá-la se os objetivos não forem sufi cientemente claros, 
ou se os mesmos forem vagos e imprecisos. Para o mesmo autor, a 
avaliação deve ser iniciada no início do processo de planejamento, e 
não no fi nal, quando o projeto já tiver sido implementado. No entanto, 
a técnica de avaliação dependerá do estágio de implementação em que 
se encontra tal planejamento. 

O modo de realizar a avaliação dependerá das questões que pre-
cisam de respostas, do tipo de interpretação que se está avaliando e 
dos recursos disponíveis. O quadro 17 fornece uma visão das metodo-
logias de avaliação utilizadas em interpretação. 

Com relação à adequação do método avaliativo em relação à fase 
do planejamento, o quadro 18 fornece algumas diretrizes sobre quais 
métodos são mais úteis em cada estágio, bem como uma noção do 
tempo necessário para  a realização de cada procedimento avaliativo.
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QUADRO 17 – Metodologias e avaliação da interpretação

a) Métodos indiretos  – consiste em observar o comportamento dos visitantes 
de forma inobstante, sem o conhecimento dos mesmos; 

b) Métodos diretos – os visitantes participam de entrevistas ou respondem a 
questionários de pesquisa;

c) Métodos quantitativos – fornecem dados numéricos em forma de volume 
de visitantes, tempo gasto, questionários com informações codifi cadas 
etc. Tais dados permitem análises estatísticas e são coletados a partir de 
perguntas formuladas com respostas em escalas numéricas que variam de 
1 a 5; 

d) Métodos qualitativos –  fornecem dados em forma de opiniões, atitudes, 
percepções e sentimentos, ou descrições de comportamentos. 

Fonte: Carter, 2001, p. 35. 
Nota: Tradução nossa.

QUADRO 18 – Adequação das fases de avaliação das técnicas

FASE TÉCNICA TEMPO NECESSÁRIO

Antes de iniciar o 
desenvolvimento da 
interpretação.

Enfocar grupos; Questioná-
rios de pesquisas.

3 pessoas/dias.
8 pessoas/dias ou mais.

Durante a prepara-
ção da interpretação.

Observações e entrevistas sim-
plifi cadas, com aplicação de 
questionários de pesquisas.

2 pessoas/dias por item 
de interpretação.

Após a implemen-
tação do projeto de 
interpretação.

Todos os métodos, com 
ênfase nas observações e nos 
questionários de pesquisas.

7 pessoas/dias ou mais

Fonte: CARTER, 2001, p. 37.
Nota: Tradução nossa.

Etapas do planejamento interpretativo

Considerados todos os aspectos que envolvem a concepção, ela-
boração e implementação de um plano interpretativo, parte-se então 
para a parte prática das ações deste processo de planejamento, que 
podem ser organizadas por etapas de trabalho. Para Murta e Goodey 
(2002), um plano interpretativo se realiza normalmente em três eta-
pas, conforme ilustra o quadro 19.
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QUADRO 19 – Etapas do plano interpretativo (MURTA E GOODEY, 2002)

  ETAPA          AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Inventário e regis-
tro de recursos, 

temas e mercados

Recursos: culturais, naturais, técnicos e fi nanceiros. Envolve en-
tendimentos políticos entre setores de planejamento, educação, 
meio ambiente, turismo e lazer. Envolve a participação de todos 
os interessados na interpretação. Temas: elementos signifi cativos 
que defi nem o caráter único do lugar – sua história e topografi a, 
seus personagens e lendas, seus sítios e edifi cações. Mercados: 
defi nição do público alvo e os mercados específi cos. Levanta-
mento do número de visitantes, características, distribuição e 
necessidades. Infl uenciará  no desenho da interpretação.

Desenho e monta-
gem – escolha de 
meios e técnicas

Adequação dos objetos a serem interpretados aos meios e 
técnicas de interpretação, bem como ao público-alvo. Depende 
fundamentalmente dos recursos e do mercado inventariados 
anteriormente. Dependerá também dos recursos disponíveis.

Gestão e 
promoção

Preservação e atualização das instalações onde ocorre a inter-
pretação. Programar as necessidades de monitoramento, manu-
tenção e avaliação permanentes, capacitação e treinamento da 
equipe. Desenvolver planos de divulgação e promoção.

Fonte:  Murta e Goodey, 2002.
Nota: Adaptado pelo autor.

Em uma abordagem mais detalhada do plano interpretativo, 
Morales (2006) afi rma que seu processo sequencial, sugerido pelos 
norte-americanos Badaracco e Scull, – citado pelo mesmo autor – 
ainda segue vigente:  reunir e analisar a informação sobre o lugar a 
interpretar; analisar e defi nir quais serão os destinatários dos servi-
ços interpretativos, ou seja, a quem se destina o produto elaborado; 
e, fi nalmente, selecionar e desenvolver meios interpretativos e  estra-
tégias comunicativas que melhor transmitam a mensagem do lugar a 
esse público concreto. Um outro importante esquema sequencial do 
plano interpretativo é sugerido por Sharpe (1982), conforme ilustra 
o quadro 20:

QUADRO 20 – Etapas do planejamento interpretativo (SHARPE, 1982)

ETAPA AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Situação inicial
Reconhecimento do espaço, sua problemática e todo tipo de  recursos 
disponíveis.  Envolve fatores de ordem administrativa, política e técnica.

Formulação dos 
objetivos do 
planejamento

Defi nir objetivos que indicarão o direcionamento que se quer dar à 
interpretação do local, no que se refere à gestão, aos serviços pres-
tados e à comunicação que se quer realizar.

Recopilação de 
informação

Levantamento detalhado de todo tipo de informação que possa 
ser útil ao planejamento interpretativo, como recursos culturais e 
naturais, atrativos turísticos, legislação, aspectos administrativos, 
documentação e dados geográfi cos. 
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Análises

Analisar os dados copilados sobre recursos disponíveis, perfi l do 
público-alvo, possíveis objetivos da interpretação e seus possíveis 
conteúdos interpretativos a serem desenvolvidos, e os meios para 
sua comunicação. 

Sínteses

Decidir questões relacionadas à fase de análises. Esclarecer todos os 
pontos cruciais do futuro plano de interpretação tais como objetivos, 
conteúdos, estrutura dos serviços interpretativos e recomendações 
para se desenhar os meios interpretativos. 

O plano

Servir de referência para implementação dos serviços interpretativos; 
revisar e atualizar permanentemente. Deve conter: descrição da 
equipe técnica; introdução ao plano; descrição dos recursos; públi-
co-alvo; objetivos da interpretação; mensagens; serviços interpreta-
tivos; Continuação e avaliação; apontar necessidades de investiga-
ções complementares; recomendações para execução dos serviços; 
referências e anexos. 

Execução
Executar os serviços técnicos de desenho e montagem da 
interpretação.

Avaliação Avaliar permanentemente se os objetivos estão sendo alcançados.

Fonte: SHARPE, 1982.
Nota: Adaptado pelo autor.

Em síntese, os principais aspectos envolvidos no processo de 
planejamento interpretativo giram em torno da elaboração e imple-
mentação de um plano interpretativo que, por sua vez, incorpora os 
preceitos gerais do planejamento, porém com foco nas suas necessi-
dades específi cas, visando promover a interpretação do patrimônio. 
No decorrer deste processo, ao serem cumpridas as etapas previstas 
no plano interpretativo, que abordarão os questionamentos chave que 
orientarão as tomadas de decisão e, ao serem desenvolvidas as tec-
nologias de gestão existentes de forma pontual, será possível atingir 
aqueles objetivos intrínsecos à ideia de interpretação do patrimônio 
(CARTER, 2001), ou seja, a de provocar, relacionar e revelar algo por 
meio da comunicação interpretativa. Também será possível integrar 
o planejamento interpretativo e a interpretação em geral a outras ini-
ciativas, entre elas, estrategicamente, ao planejamento sustentável do 
turismo, consequentemente contribuindo para o desenvolvimento so-
cioeconômico de um local ou região.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O suporte teórico e analítico desta investigação possibilitou a re-
fl exão sobre a relação entre turismo e interpretação do patrimônio em 
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que se percebe a necessidade de se pensar o planejamento, com o in-
tuito de favorecer a integração entre os objetivos conservacionistas e 
os objetivos turísticos em localidades de relevância histórica cultural e 
natural, onde a participação efetiva dos atores sociais do turismo será 
determinante para o alcance desses objetivos.

Os atrativos turísticos que compõem a região do extremo sul da 
Bahia  apresentam enorme potencial para o desenvolvimento de seg-
mentos turísticos relacionados ao turismo cultural e ao ecoturismo, 
considerados estratégicos para a sustentabilidade do turismo no País. 

A política nacional de desenvolvimento do turismo orienta que as 
atividades de interpretação do patrimônio natural e cultural devem ser 
desenvolvidas junto às Unidades de Conservação, às áreas rurais em ge-
ral e aos diversos sítios de relevância histórica e cultural, dando apoio 
instrumental e favorecendo a sustentabilidade da atividade turística.  A 
integração entre os planejamentos do turismo e da interpretação, no 
Brasil, ainda se apresenta de forma incipiente, bem como os estudos que 
envolvem estes temas, embora haja vários registros de experiências bem 
sucedidas de planos interpretativos em localidades turísticas diversas.  

A integração entre turismo, planejamento e interpretação do pa-
trimônio é   ferramenta   imprescindível para o planejamento sustentá-
vel do turismo. No entanto estes conceitos são de difícil compreensão, 
uma vez que suscitam interpretações variadas, além do fato de estar 
intrínseca a necessidade de integração interdisciplinar dos estudos 
que subsidiam essas ações de integração e que proporcionam uma vi-
são abrangente do fenômeno turístico. 

O processo de planejamento está sujeito ao cumprimento de al-
gumas etapas que se complementam e que determinam os direciona-
mentos que se pretende tomar com o intuito de atingir objetivos pre-
viamente estabelecidos.

O turismo deve ser considerado como um sistema de componen-
tes e elementos que interagem em várias dimensões formando o espa-
ço turístico. O planejamento deste espaço está condicionado à criação 
e ao desenvolvimento de políticas públicas e ao aperfeiçoamento dos 
processos produtivos através da implementação de equipamentos e 
realização de incentivos que visem maximizar benefícios e minimizar 
impactos negativos.  

Especifi camente em planejamento turístico, deve haver uma 
certa preocupação com os recursos que compões a oferta turística, no 
sentido de evitar o desenvolvimento desordenado do turismo.

Historicamente, o turismo está associado ao patrimônio, poden-
do gerar benefícios econômicos que contribuem para a manutenção e 
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conservação dos locais de relevância histórica, cultural e natural. No 
entanto, a noção de patrimônio tem sido cada vez mais ampliada nas 
últimas décadas, o que possibilita uma gama de oportunidades de ar-
ticulação entre interpretação do patrimônio e turismo.

A interpretação do patrimônio, enquanto disciplina, já dispõe de 
um arcabouço de técnicas e teorias relacionadas que se fundamentam 
em uma fi losofi a interpretativa bem consolidada. Nesse contexto, a 
interpretação vem ganhando cada vez mais espaço dentro do plane-
jamento sustentável da atividade turística, associada à educação e à 
conservação patrimonial.

O planejamento interpretativo é essencial para o desenvolvi-
mento das atividades de interpretação. Neste processo está implícita a 
necessidade de engajamento e participação comunitária, considerada 
como fator decisivo de sucesso. Portanto, a elaboração e execução de 
um plano interpretativo depende da articulação dos gestores do tu-
rismo, em consonância com os anseios da comunidade no sentido de 
deliberarem sobre os direcionamentos que se pretende dar à interpre-
tação em uma localidade.

Por sua vez, a elaboração e implementação do plano interpreta-
tivo envolve estudos e análises de diversos aspectos interdependentes 
que confi guram uma série de variáveis. A disposição lógica destas vari-
áveis e destes aspectos possibilita a visualização de uma situação inter-
pretativa própria, que se caracteriza por níveis variados de abrangência 
e inserção, bem como por níveis de integração com outras iniciativas. 
Assim, uma especial atenção deve ser dada à integração do plano in-
terpretativo do planejamento turístico de uma localidade, como à ela-
boração dos roteiros e rotas turísticas de uma região turística. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O 
TURISMO EM PIRAMBU (SE)

Anderson Pereira Mendonça

INTRODUÇÃO

A presente dissertação versa sobre as repre-
sentações sociais que a comunidade local de Piram-
bu, Sergipe, têm a respeito do turismo. Para empre-
ender essa pesquisa foi necessário um envolvimento 
com a comunidade, assim como com suas manifes-
tações culturais e representações. Tal envolvimento 
precede o estudo, pois, por meio de contato direto 
com a comunidade local, durante aproximadamen-
te 30 anos, tornou-se possível perceber, dentre ou-
tras coisas, o processo de apropriação desse territó-
rio por pessoas oriundas de outros lugares, a saber: 
veranistas, comerciantes, pescadores, ambientalis-
tas, entre outros. A partir deste movimento, foi-se 
verifi cando diversas transformações e mais especi-
fi camente as advindas de um jogo de forças entre 
os poderes constituídos no município, envolvendo 
elementos sociais, culturais, políticos e ambientais, 
resultando em signifi cativas mudanças na dinâmi-
ca do município e na identidade compartilhada de 
seus moradores. 

Neste cenário, insere-se a atividade turísti-
ca, sempre relacionada ao município de Pirambu, 
cidade litorânea do estado de Sergipe, propagada 
pelos diversos meios de comunicação, pelo gover-
no e pelas agências de turismo do Estado, reconhe-
cendo o potencial turístico do município por meio 
de seus inúmeros recursos naturais, mas que, de 
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certo modo, não encontra correspondência na estrutura da cidade e 
nem no comportamento de seus moradores. Desta forma, verifi ca-se 
um distanciamento da população com relação às ações nesse sentido 
ocorridas no local, muitas vezes impostas por gestores, sem consulta à 
população, bem como por ambientalistas do Projeto Tamar (Programa 
Brasileiro de Conservação das Tartarugas Marinhas), o qual se confi -
gura como uma importante ferramenta para a divulgação do municí-
pio e, consequentemente, um atrativo para visitação.

Enquanto isso, a atividade turística, ainda incipiente, vai acon-
tecendo por meio de ações isoladas de gestores e empresários, muitas 
vezes com fi ns que não atendem às necessidades da população e não 
sensibilizam o contexto social, gerando um estranhamento dos mes-
mos em relação à atividade. As festas populares, que antes mobiliza-
vam toda a comunidade e se confi guravam como tradição do municí-
pio, parecem ter perdido o sentido para os moradores locais, os quais 
migram para outros locais, retornando após o término dos eventos. 
Como exemplo, é possível citar o Carnaval, a Festa da Padroeira, Nos-
sa Senhora de Lourdes, com suas guerras das cabacinhas, e o Culturar-
te, promovido pelo Projeto Tamar, que tem como proposta divulgar as 
manifestações culturais e as potencialidades do município.

Para compreender essas transformações, recorreu-se à Teoria das 
Representações Sociais, como teoria e método que, na concepção de 
Moscovici (1976), confi gura-se como um conjunto de ideias, opiniões, 
valores, preconceitos e estereótipos que os indivíduos têm sobre um ob-
jeto social. Estes elementos são fomentadores da construção da identi-
dade entre o sujeito e o objeto. Nesse contexto, o turismo em Pirambu 
é considerado como um objeto da representação, e refl ete um saber que 
os indivíduos de uma dada sociedade ou de um grupo social elaboram e 
compartilham acerca da possibilidade ou não de sua existência.

Conhecendo os valores, hábitos, crenças, atitudes, mitos, estere-
ótipos e preconceitos da população, bem como sua realidade cultural, 
almejou-se apreender o simbólico que permeia a identidade dos indi-
víduos. Assim, o objetivo central do presente estudo foi identifi car e 
analisar o conteúdo das representações sociais construídas pelos ato-
res sociais do município de Pirambu, litoral norte do Estado de Sergi-
pe, no que se refere à existência, ou não, do turismo no local. Para isso, 
o presente trabalho contempla, além desta introdução, cinco tópicos, 
incluindo as considerações fi nais.

No primeiro tópico, Territorialização e Turismo em Pirambu 
(SE), aborda-se o processo de territorialização no município pelo jogo 
de forças que se estabelece entre a governança local, os ambientalistas, 
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os turistas e visitantes e a população pirambuense. Neste sentido, essa 
abordagem apropria-se da cultura da cidade de Pirambu por meio de 
uma contextualização histórico-geográfi ca, sendo possível ampliar a 
compreensão do lugar do qual se está falando, assim como a noção 
dos elementos que permeiam a cultura local, analisada por meio da 
literatura e de outras fontes que possibilitaram o diálogo com o objeto, 
compreendido a partir de um viés psicossociológico, prevalecendo o 
aspecto cultural e tudo o que se relaciona ao mesmo.

No segundo tópico, elabora-se uma breve discussão acerca da 
Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e Transdicisplinaridade 
no Estudo do Turismo. Desde a década de 1990, os cientistas sociais 
têm se preocupado com este tema. Assim, para o seu desenvolvimen-
to, foi destacada a importância de se estabelecer relações entre as 
Ciências Sociais como forma de entender o turismo como fenômeno 
social. Nessa perspectiva, foi destacada a importância dos estudos 
interdisciplinares para a compreensão do fenômeno, destacando as 
principais áreas do conhecimento que se preocupam com a com-
preensão do tema, reivindicando o lugar da Psicologia nesse proces-
so de investigação.

A proposta do terceiro tópico é evidenciar a Teoria das Repre-
sentações Sociais como ferramenta teórico-metodológica e suas con-
tribuições para o estudo do turismo. Característico de uma sociedade 
de consumo, o Turismo como um todo estruturado é um produto com-
posto por bens e serviços tangíveis e intangíveis. Para tal, discute-se a 
teoria e o método das representaçõe sociais e sua aplicação na realida-
de empírica de Pirambu, Sergipe.

Em seguida, apresenta-se e discute-se o conteúdo das represen-
tações sociais construídas e compartilhadas pelos atores sociais sobre o 
turismo em Pirambu, Sergipe. Acredita-se que a partir da interpretação 
das representações sociais produzidas por uma comunidade, torna-se 
possível constatar a formação de uma identidade socioterritorial e veri-
fi car se a mesma possui ou não alguma relação com a atividade turística 
(ABRIC, 1998). Nesse capítulo, são apresentados os resultados obtidos, 
que serão discutidos à luz de modelos teóricos e das pesquisas na área.

Por fi m, na seção considerações fi nais, são apontadas sugestões 
a partir dos resultados obtidos, bem como limitações do estudo, com-
preendendo as transformações socioculturais ocorridas no município. 
Espera-se que os resultados possam contribuir para a compreensão 
das expectativas da população em relação ao turismo, para que, a par-
tir daí, seja possível pensar em um planejamento turístico para o de-
senvolvimento do mesmo.
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TERRITORIALIZAÇÃO E TURISMO EM PIRAMBU (SE)

O presente capítulo trata da contextualização do processo de ter-
ritorialização do município de Pirambu, Sergipe. Nesta parte, serão 
destacadas as fases deste processo, evidenciando os aspectos socioge-
ográfi cos e culturais a partir de sua ocupação, base econômica e prin-
cipalmente a constituição da identidade cultural.

Entende-se aqui que o turismo surge como uma possibilidade vi-
ável de desenvolvimento econômico e cultural para o município, pois o 
mesmo possui uma localização privilegiada e dispõe de inúmeros recur-
sos naturais que podem ser trabalhados e se constituir em atrativos. 

Porém, é possível constatar que não há, no local, estrutura para 
a prática da atividade turística, bem como o tema não demonstra ser 
muito conhecido do ponto de vista da comunidade local, sendo mais 
divulgado e destacado no contexto externo. Com o intuito de compre-
ender essa dinâmica, investigou-se o modo com o território local foi-
se estruturando, para um melhor entendimento da cultura local e da 
maneira como as relações são construídas neste espaço.

Processo de ocupação do território em Pirambu (SE)

Situado na Região compreendida entre os rios Sergipe e São Fran-
cisco, Pirambu teve seu território constituído a partir da distribuição 
da Sesmaria por Cristóvão de Barros ao seu fi lho, Antônio Cardoso de 
Barros, em 1590, logo após a conquista de Sergipe, cujo marco se deu 
em 1575, quando foram derrotados os índios que habitavam a Região 
Sul da Capitania de Sergipe Del Rey (SANTOS, 2008).

O povoamento do local por pescadores se deu na segunda metade 
do século XIX, sendo, inicialmente, chamado de Ilha. As primeiras ca-
sas de Pirambu foram construídas no início do século passado, de tai-
pa10 e cobertas de palha de coqueiro. Este foi o núcleo que deu origem 
à atual sede do município, uma vez que a ocupação era feita de forma 
sazonal, a partir da atividade pesqueira, base econômica inicial e prin-
cipal praticada nos rios Japaratuba, Pomonga, em lagoas existentes no 
município e, em menor volume, no Oceano Atlântico (FIGURA 1).Vale 
destacar que uma das explicações sobre a origem do nome da cidade 
é a de que vem de um peixe bastante comum na Região, o Pirambu 

10 Sistema rudimentar de construção de casas à base de argila e cascalho (LENGEN, 2004).
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(MENDONÇA; SILVA, 2002). Posteriormente, os habitantes locais 
teriam incorporado a atividade agrícola como segunda alternativa de 
subsistência (SILVA, 2001).

A atividade comercial era desenvolvida na base da troca, visto 
que a moeda era algo raro em uma comunidade distante dos centros 
urbanos, como Aracaju e Japaratuba, conforme depoimento de um an-
tigo morador chamado João Castelo: “quem tinha farinha, abóbora, 
trocava por peixe, por camarão”.

Como dito anteriormente, a pesca foi a principal atividade eco-
nômica do município, tendo ganhado impulso a partir da criação da 
Pirambu Pesca, cooperativa criada para o desenvolvimento da ativi-
dade. A partir de 1981, mediante a construção da primeira fábrica de 
gelo, foram estabelecidas as bases para o surgimento e a consolidação 
da pesca industrial (SILVA, 2001).

O povoamento por pescadores se deu na segunda metade do sé-
culo XIX, quando seminômades passaram a fi xar-se no local, sobrevi-
vendo a partir do comércio de produtos advindos da pesca, da agricul-
tura e da caça (SILVA, 2001).

Figura 1 – Painel de fotografi as com imagens de antigos pescadores de Pirambu (SE)

Fonte: Arquivo Valquíria Reis (http://valquiriareis.blogspot.com/).
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O autor acrescenta que segundo relato de antigos moradores, 
um Frei chamado Fabiano, advindo da Bahia para explorar o territó-
rio entre as barras dos rios Japaratuba e São Francisco, encontrou na 
povoação apenas cinco palhoças pertencentes aos pescadores Pedro 
Alexandre, Pedro Benvindo, João Francisco do Nascimento, Manuel 
Demeriano e Pedro Maconha, a quem se atribui o feito de ter pescado 
o peixe que denominou a cidade. 

Foi em 1911 que José Amaral Lemos comprou as terras perten-
centes anteriormente ao fazendeiro Manoel Gonçalves, onde instalou 
uma casa de comércio. No dia 30 de novembro do mesmo ano ele fun-
dou a Colônia de Pescadores Z-5, entidade que representa a classe pes-
queira até os dias de hoje. Já o Conselho para o Desenvolvimento de 
Pirambu (Condepi), que representa os donos de barcos e comerciantes 
e que tem uma grande infl uência no contexto social do município, sur-
giu em 1986. Em 1912 foi construída a igreja da cidade, com a ajuda 
do senador Gonçalo Faro Rollemberg que doou uma imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes, que logo se tornou a padroeira da comunidade 
pesqueira. Em 1934 a Colônia passou à condição de Vila, começando a 
despontar como um lugar de lazer e descanso (SANTOS, 2008).

Nesta época, começaram a serem incorporadas, à arquitetura da 
futura cidade, as primeiras casas de veraneio (FIGURA 2). Um destes 
veranistas, o advogado Euzápio Linhares, percussor da ideia de eman-
cipação política de Pirambu, com o incentivo de outros veranistas e 
habitantes mais infl uentes, iniciou uma peleja neste sentido. 

Um elemento fundamental nesta ação foi o então Deputado Es-
tadual Nivaldo Santos, responsável pela criação do projeto de lei que 
instituía Pirambu como município, sancionada pelo então governa-

FIGURA 2 – Painel de fotografi as com imagens de casas de 
veranistas antigas e atuais

Fonte: Tribuna da Praia (2008).



149

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

dor João de Seixas Dória em 26 de novembro de 1963 (Lei Estadual 
n.º 1.234). Com o golpe militar de 1964, a lei que emancipava Piram-
bu foi revogada. Só em 8 de agosto de 1965 Pirambu passou à con-
dição de município sergipano, elegendo João Dória do Nascimento 
como primeiro prefeito e uma câmara municipal composta por cinco 
vereadores (SILVA, 2001).

Contexto sociogeográfi co de Pirambu (SE)

O município de Pirambu está localizado no litoral sergipano, em 
sua porção centro-oeste. Insere-se na microrregião geográfi ca do Vale 
do Japaratuba juntamente com os municípios de São Francisco, Japo-
atã, Pacatuba e Japaratuba. 

Possui uma área territorial de 205.878 Km², sendo 71 km² de 
área urbana e 147 km² de área rural. A sede do município está localiza-
da a 28 km de distância da Capital, Aracaju, via Rodovia SE-100, e 76 
km pela BR-101. Pirambu encontra-se a 2 metros de altitude, represen-
tado pela Planície Litorânea Sul. Os limites territoriais do município 
são: ao norte o município de Pacatuba; ao sul, Santo Amaro das Brotas 
e Barra dos Coqueiros; a leste, o Oceano Atlântico; a oeste, Japaratuba 
e Carmópolis. O município é composto por nove povoados, a saber: 
Aguilhadas, Aningas, Lagoa Redonda, Maribondo, Baixa Grande, Pau 
Seco (Água Boa), Bebedouro, Santa Isabel (Lagoa Grande) e Alaga-
mar. Possui uma população de 8.369 habitantes, sendo 4.213 homens 
e 4.156 mulheres. O número de 3.463 habitantes representa a popu-
lação da zona rural e 4.906 a da zona urbana, sendo 40,65 habitantes 
por km², conforme dados do último censo demográfi co realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (2010).

De acordo com Silva (2001), Pirambu possui um clima quente, 
com temperatura média anual de 28º C, apresentando um período chu-
voso que vai de março a agosto. A predominância do sol durante a maior 
parte do ano, além das características naturais e paisagísticas, favorece 
o segmento do turismo de sol e praia, modalidade turística que mais 
cresceu no Brasil, segundo Moraes e Vilar (2010), juntamente com o 
ecoturismo, aquele praticado em áreas naturais em consonância com 
a preservação ambiental (PANOSSO NETO, 2010). Nesta perspectiva, 
o litoral norte de Sergipe fornece condições para o desenvolvimento de 
tais segmentos, apesar de não existirem investimentos nesse sentido 
por parte do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordes-
te (Prodetur–NE), que tem por objetivo assegurar o desenvolvimento 
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turístico sustentável e integrado, proporcionar melhorias às condições 
de vida da população local, aumentar as receitas do setor e melhorar a 
capacidade de gestão da atividade em áreas de expansão e de potencial 
turístico, devido à ausência de um plano diretor para o município.

Considerando a paisagem natural, Pirambu é composto por uma 
vegetação litorânea variada, sendo que nas praias predominam os co-
queiros e uma vegetação rasteira, com campos de dunas, matas de res-
tinga e manguezais. A vegetação é herbácea e ocorre ao longo de todo 
o litoral. Entre os vegetais estão a salsa-da-praia, o capim gengibre, 
o feijão-de-praia, entre outros. As matas de restinga (conhecidas na 
Região como caatinga) têm uma vegetação baixa, com ananases, em-
baíbas-de-praia, cajueiros, oitizeiros, pitombeiras, mangabeiras, entre 
outras. Além disso, os manguezais se desenvolvem no litoral por qua-
se toda a extensão dos rios Japaratuba e Siriri. Neles são apanhados 
os caranguejos e é onde os camarões se desenvolvem. Obedecendo à 
lógica desenvolvimentista, esse ecossistema vem sendo arrasado em 
decorrência de aterramentos e do corte da madeira para lenha e cons-
trução de casas e por outras formas de ação do homem.

O rio Japaratuba, um dos mais importantes patrimônios natu-
rais do município, já não tem dado o sustento que fora fundamental no 
passado, quando era a principal fonte de alimentação da comunidade. 
Desmatamento de sua mata ciliar, despejos provenientes das usinas 
e destilarias e da atividade petrolífera na Região, derramamento de 
esgotos urbanos através de vários ramais na sede do município, pesca 
predatória, assoreamento, aterros e atividades como a carcinicultura 
têm contribuído sobremaneira para degradação do ecossistema, dimi-
nuindo sua balneabilidade e comprometendo a atividade pesqueira, 
levando à extinção de várias espécies da fauna nativa, como guaxinins, 
preás e socós (SILVA, 2001).

Em Pirambu há ainda, segundo Silva (1996), o camponês-pes-
cador, modalidade exercida por quem pratica a atividade pesqueira, 
seja ela marítima, fl uvial ou lacustre, e a atividade agrícola ao mesmo 
tempo. O município também é policultor, uma vez que cultiva diversos 
produtos, destacando-se as atividades de subsistência. Os produtos 
utilizados na indústria são o coco-da-baía, a mandioca e a mangaba. O 
côco cultivado é vendido para industrialização e distribuição no sul e 
sudeste do Brasil. Pirambu se destaca ainda na produção de mangaba 
e mandioca. 

O município confi gura-se também como um dos maiores centros 
pesqueiros de Sergipe, juntamente com a Capital, Aracaju, e o Povoa-
do Crasto, em Santa Luzia do Itanhy, sendo o produto da pesca vendi-
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do em Aracaju, Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza, Natal, e nas várias 
feiras livres espalhadas pelas diferentes cidades de Sergipe. Não há 
registros de grandes rebanhos no município, o que faz com que este 
seja incipiente em atividades pecuárias.

O comércio de Pirambu tem crescido ao longo da última década 
com a abertura de lojas de material de construção, de gêneros alimen-
tícios, minimercados e serviços, apesar de as questões de ordem am-
biental por vezes limitarem a expansão dos mesmos. A indústria de 
Pirambu é ainda incipiente, apesar de se notar um crescimento nos úl-
timos anos, destacando-se as fábricas de Gelo do Condepi e Timonei-
ros, a de confecção de tecidos do Centro Comunitário do Marimbondo, 
da Confecção Tartaruga Marinha, que exporta produtos para as bases 
do Projeto Tamar em todo o País, as casas de farinha da cidade e dos 
povoados e, mais recentemente, a fábrica de polpa de frutas, locali-
zada no Conjunto Habitacional Reinaldo Moura, onde são benefi cia-
das a mangaba, goiaba e outras frutas cultivadas em Pirambu (SILVA, 
2001).

Outro aspecto economicamente importante para o município 
são as riquezas minerais, que estão representadas pelos seguintes mi-
nérios: potássio, sal-gema, magnésio, turfa e, em especial, o petróleo, 
cuja exploração data dos anos 70 do século XX. Desta atividade vêm 
as maiores fontes de recursos para os cofres municipais, desde 2002, 
em função da sua extração em águas profundas. No povoado Aguilha-
das extrai-se o barro, utilizado desordenadamente na construção civil 
(SILVA, 2001).

Ressaltando o aspecto ambiental, Pirambu conta ainda com a 
reserva biológica de Santa Izabel, que infl uencia todo o processo de 
desenvolvimento do município. Criada pelo Decreto n.º 96.999, de no-
vembro de 1988, objetiva proteger as espécies de tartarugas marinhas 
que procuram esses sítios em intervalos regulares, durante a estação 
reprodutiva. A área total da reserva é de 2.766 hectares, sendo 45 km 
de praias, limitados pela barra do rio Japaratuba e pela Barra do Funil 
(FONSECA; VILAR; SANTOS, 2010). 

Situado dentro desta Reserva, Pirambu abriga a primeira base do 
Projeto TAMAR, instalada no Brasil em 1982. O Projeto monitora 53 
km de praias e protege quase 2.400 desovas e 106 mil fi lhotes, a cada 
temporada. Cerca de 80% desses fi lhotes são da espécie Lepidochelys 
Olivacea (Tartaruga Oliva), a menor entre as tartarugas marinhas que 
ocorrem no Brasil, também conhecida na região como tartaruga pe-
quena, com comprimento curvilíneo de casco entre 70 e 74 cm, sendo 
o maior sítio de desova do Atlântico Sul dessa espécie,
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O Projeto Tamar é dedicado à preservação de espécies de tartaru-
gas-marinhas ameaçadas de extinção. O nome Tamar é uma contração 
das palavras tartaruga e marinha, necessária, no início da década de 
1980, para a confecção das pequenas placas de metal utilizadas para 
a identifi cação dos espécimes pelo Projeto, para estudos de biometria, 
monitoramento das rotas migratórias e outros. Desde então, o nome 
passou a designar o Programa Brasileiro de Conservação das Tartaru-
gas Marinhas, executado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
(Ibama), através do Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tar-
tarugas Marinhas (Centro Tamar-Ibama), órgão governamental, e pela 
Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisas das Tartarugas 
Marinhas (Fundação Pró-Tamar), instituição não governamental, de 
utilidade pública federal. Essa união demonstra a natureza institucio-
nal híbrida do projeto, que conta, adicionalmente, com a participação 
de empresas e instituições nacionais e internacionais, além de outras 
organizações não governamentais, e que no contexto específi co de Pi-
rambu, também se confi gura como um recurso turístico para a cidade.

Embora o município seja reconhecido e esteja sempre associado 
ao turismo em Sergipe, o potencial e os recursos turísticos (FIGURA 3) 
não são formatados para a oferta turística, aqui entendida como o con-
junto de equipamentos, bens e serviços que existem numa determina-
da região para usufruto dos turistas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
TURISMO, 2006). Esta oferta não encontra correspondência na estru-
tura do município, mesmo que o turismo seja encarado como uma al-
ternativa de desenvolvimento, através da ampla divulgação nos meios 
de comunicação, como rádio, televisão, jornais, revistas, sites, guias 
informativos, feiras nacionais e internacionais, devido às suas belezas 
naturais, difi cultando assim sua inserção no Programa de Desenvol-
vimento do Turismo do Nordeste (Prodetur–NE) que exige requisitos 
mínimos de estrutura no lugar para receber investimentos, além de 
um plano diretor para o município.

Nesta perspectiva, e particularmente no contexto brasileiro, o 
turismo se constitui como atividade econômica, além disso, é uma ex-
periência social que envolve pessoas que se deslocam no tempo e no 
espaço em busca de prazer e diversão que atendam não apenas suas 
necessidades físicas imediatas, mas também os seus imaginários. As-
sim, o fenômeno turístico se apresenta como um misto entre a sub-
jetividade e a objetividade que compõem os processos socioculturais, 
políticos, geográfi cos e econômicos (GASTAL, 2000).

Buscando entender o conceito de turismo como fenômeno social, 
De La Torre (1992, p. 19) explica que este:
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consiste no deslocamento voluntário e temporário de indiví-
duos ou grupo de pessoas que, fundamentalmente por motivos 
de recreação, descanso, cultura e saúde, saem do seu local de 
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma 
atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-
-relações de importância social, econômica e cultural.

A esse conceito pode-se acrescentar o pernoite no lugar, que Ig-
narra (2009) denota como um fator importante na diferenciação entre 
o turista e o visitante ou excursionista. 

Partindo desse pressuposto, pode-se encontrar em Pirambu um 
tipo de turismo muito específi co e controverso, que é o turismo de se-
gunda residência. Segundo Sena e Queiroz (2009), este consiste em um 
tipo de hospedagem vinculada ao turismo de fi m de semana e de tem-
porada de férias. Esse conceito é complexo e na maioria das vezes nem é 
considerado nas pesquisas sobre turismo, já que esse tipo de turista não 
depende de uma infraestrutura no local, pois ele mesmo constrói a sua. 

FIGURA 3 –  Painel com fotos de alguns atrativos naturais de Pirambu 

Fonte: Arquivo pessoal (2010).
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O turismo se preocupa com a produção e distribuição do espaço. 
Isso revela a necessidade de um disciplinamento no contexto global onde 
o mesmo opera, visando dotá-lo de uma racionalidade econômica que 
permita o controle das variáveis de bens e serviços que tornam possíveis 
os benefícios esperados pelos turistas em viagem. Os principais objeti-
vos econômicos gerais do turismo são: maximização da quantidade de 
experiências psicológicas para os turistas, a utilidade dos bens e serviços, 
maximização dos lucros das fi rmas que produzem bens para os turistas, 
maximização dos impactos primários e secundários e dos gastos turísti-
cos sobre uma determinada comunidade, região ou país (HAVAS, 1981).

Considerando essas ideias, verifi ca-se, empiricamente, que a cida-
de não dispõe de hospitais, apenas de um posto de saúde e uma Clínica 
de Saúde da Família, não possui rede bancária para atender os visitan-
tes, apenas uma agência do Banco do Estado de Sergipe (Banese), três 
pousadas de pequeno porte, porém nenhuma área estruturada para 
camping. O município possui três escolas de ensino público e uma de 
ensino particular para o público infantil, uma limitada rede de comuni-
cação (internet, telefonia fi xa e móvel), uma agência dos Correios, três 
restaurantes e um posto de combustível, no entanto pode-se também 
evidenciar uma difi culdade em fazer utilização de cartões de crédito. 

De acordo com a Secretaria Municipal do Turismo (FIGURA 4), 
a falta de infraestrutura difi culta bastante o acesso do turista. Esta re-
alidade se contrapõe à imagem veiculada pela mídia a respeito do tu-
rismo no município, que mesmo apresentando um grande potencial 
principalmente pelos seus recursos naturais, ainda tem esta atividade 
pouco desenvolvida.

FIGURA 4 – Imagem da Secretaria Municipal de 
Turismo de Pirambu, Sergipe

Fonte: Arquivo pessoal (2010).
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Jogo de forças no processo de organização 
territorial de Pirambu (SE)

Como dito anteriormente, a população pirambuense foi se orga-
nizando no território através do extrativismo, pois vivia basicamente 
da pesca e da caça e timidamente da agricultura. Nesse contexto tam-
bém ocorria a pesca da tartaruga marinha, bem como a comerciali-
zação dos seus ovos, o que foi contribuindo signifi cativamente para o 
início do processo de extinção da mesma. 

Esse fato acarretou a criação da primeira base do Projeto Tamar 
em 1982 (FIGURA 5) com o intuito de preservar a espécie e ao mesmo 
tempo, conscientizar a população acerca da importância do animal, 
criando uma consciência ecológica para a preservação da natureza em 
todos seus aspectos. 

Com isso, percebe-se, empiricamente, a partir de observação de cam-
po e de alguns depoimentos, que grande parte da população, acreditando 
no Projeto, passou a apoiá-lo, modifi cando o comportamento no que se 
refere ao aspecto ambiental, fazendo também com que isso se refl etisse 
na cultura local, bem como o reforço da infl uência do Tamar, que hoje se 
confi gura como uma grande força no município e um poder independente.

De outro modo, o crescimento da cidade tem esbarrado na área 
da Reserva Biológica de Santa Isabel que se encontra em conurbação 
com o município, entrando assim em choque com os anseios e as ex-
pectativas da comunidade no que se refere ao desenvolvimento econô-
mico e urbano, já que o Tamar tem feito um trabalho rígido de fi scali-
zação, revoltando a comunidade que, de apoiadora do Projeto, passa 

FIGURA 5 – Imagem da Reserva Biológica de 
Santa Isabel – Projeto Tamar

Fonte: Arquivo Pessoal (2010).
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gradativamente a opositora do mesmo, como se pode observar no dis-
curso do pescador J. S. M. N: “A pesca já foi muito melhor, do jeito que 
o Ibama está fazendo, não tem condições, está acabando com o povo 
de Pirambu”, observa ele. 

A interferência do Tamar atinge também as ações do governo lo-
cal, já que este argumenta não investir no desenvolvimento da cidade 
alegando impedimentos de ordem ambiental. Deste modo é possível 
inferir que não existe um diálogo entre as ações do Projeto Tamar, a 
comunidade local e o Governo Municipal, ocorrendo uma estagnação 
no desenvolvimento da cidade e um afastamento entre as forças locais. 

No espaço de vida e de trabalho em Pirambu, é possível constatar 
que, principalmente os imigrantes, negligenciam os aspectos culturais 
que são inerentes ao modo de vida dos pirambuenses, demonstrando 
estranheza e indiferença acerca da cultura local.

Segundo Avila (2009), para que ocorra o desenvolvimento do tu-
rismo é necessário que haja respeito às manifestações culturais. Nesta 
perspectiva, a construção do território turístico, em Pirambu, se faz a 
partir de dois movimentos aparentemente contraditórios: diferencia-
ção e homogeneidade, movimentos estes que infl uem na organização 
do espaço geográfi co. Sendo assim, ocorre um ordenamento espacial, 
considerando a padronização de serviços (atendimento, preço, conforto, 
infraestrutura básica e turística e qualidade do produto) para atender 
aos critérios de racionalidade e competitividade do mundo atual. As di-
ferenças são padronizadas, contudo permanecem como diferenças.

Obedecendo a esta tendência, o processo recente de desenvolvi-
mento da atividade turística é marcado justamente pela valorização 
das diferenças.  As propagadas, incentivadas pela mídia, mostram a 
imagem do município como um “paraíso”, “eldorado”, “santuário eco-
lógico”. Portanto, viver como pirambuense nos leva a crer no espaço 
do sonho, construído para atender às expectativas geradas. Esse espa-
ço é produzido por uma necessidade criada pelo mercado. Nesse senti-
do, o desenvolvimento da atividade turística acaba dotando cada lugar 
de uma racionalidade econômica, medida pela quantifi cação do lucro, 
sendo importante ressaltar que o desenvolvimento turístico sem pla-
nejamento tem efeitos bastante nocivos na comunidade.

Para Bomfi m (2009), compreender o objeto de estudo ou fenô-
meno do turismo, exige, antes de tudo, entender que o conhecimento 
científi co se processa a partir da relação entre os sujeitos e o objeto, 
por meio das experiências vividas. Isso signifi ca dizer que o conhe-
cimento empírico, desenvolvido a partir de suas experiências com o 
fenômeno, no espaço vivido, tem uma importância fundamental para 
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a construção da ciência. Esta,  por sua vez, apresenta um arcabouço 
teórico e metodológico que permite a sua evolução epistemológica, 
contribuindo não só com o seu avanço, mas também com sua inter-
venção social. 

Levando-se em consideração as ideias do autor, um dos princi-
pais desafi os para Pirambu é o de incentivar o crescimento da atividade 
turística conciliando-a com a conservação do equilíbrio socioambien-
tal e cultural da Região. Para isso, torna-se imprescindível que as in-
tervenções se façam de forma planejada, compatível com a capacidade 
de suporte, com a participação das comunidades envolvidas e, como 
alerta Avila (2009), adequando-se aos princípios de sustentabilidade. 
Logo, o tratamento econômico do turismo requer, no entanto, uma 
abordagem que contemple, ao lado da análise científi ca, a considera-
ção do elemento humano, que é fundamental em sua manifestação. 

Baseando-se nas questões de alteridade, de relações de gênero, 
de minorias étnicas excluídas, dos impactos socioculturais e ambien-
tais, entende-se a necessidade de um planejamento do turismo como 
forma de tomada de decisão. Aqui, ele deve signifi car ideias racionais 
e organizadas, tendo como substrato o conhecimento produzido a par-
tir da visão de mundo dos sujeitos envolvidos na atividade turística 
exercida nos lugares de memória e consumo. Entretanto, planejar nos 
remete à ideia de (re) organização de um sistema que implica numa 
certa sustentabilidade que envolva a integração das atividades huma-
nas, das práticas e relações sociais no ambiente, respeitando suas po-
tencialidades e seus limites (BOMFIM, 2005). 

Segundo Andrade (2009, p. 69), “planejar talvez seja o verbo 
mais apropriado e extremamente bem-vindo para se organizar uma 
nova realidade”; para isso Hall (2003) ressalta a importância da sus-
tentabilidade e do planejamento turístico como mecanismos para criar 
formas mais sustentáveis e adequadas de turismo, e que isso tem de 
ser visto no contexto político para serem aplicados como meta a ser 
realizada, pois o turismo não tem apenas o aspecto positivo, se mal 
planejado pode ser gerador de vários aspectos negativos, como polui-
ção, exclusão social, concentração de renda e comprometimento de in-
vestimentos em projetos mal elaborados (TRIGO, 2004).

Nas últimas décadas, paralelo ao contexto educacional e ao seio 
das Ciências Humanas, Geografi a, História, Sociologia, Antropologia, 
Economia, entre outras, os debates sociais e científi cos colocam em 
jogo os termos representações, territorialidade, lugar etc. Estes deba-
tes tratam da necessidade de investigar os princípios básicos de nossa 
relação com o mundo. Trata-se da interação dos fundamentos de uma 
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inteligibilidade do espaço das sociedades com as signifi cações atribu-
ídas ao espaço vivido pelo ator sociogeográfi co, construídas através 
de sua participação na sociedade e da sua construção identitária com 
o espaço11.

Diante do exposto, percebe-se que os territórios são construídos 
a partir de relações sociais de poder de um grupo sobre outro, sobre-
tudo no sentido de poder simbólico ou de apropriação por identidade 
(HAESBAERT, 2004). Este debate no meio acadêmico, tem produ-
zido novos conhecimentos, novas proposições didáticas e estratégias 
de planejamento tanto, para a formação de profi ssionais nos diversos 
níveis de ensino, quanto para o desenvolvimento, com base susten-
tável, do Turismo (BENI, 2006; BOMFIM, 2005; DENCKER, 2004; 
BARRETTO, 2003). Entretanto, verifi ca-se que essas produções foram 
inefi cazes, pois não acompanharam as atividades concretas capazes de 
responder às necessidades dos professores, das comunidades locais, 
dos empresários. Por um lado, os estudos propõem que se trabalhem 
os conceitos em relação às próprias realidades sociais do espaço como 
uma forma de representação destas realidades. Por outro lado, as prá-
ticas que se exercem no espaço apontam que, para a maior parte dos 
sujeitos, os empreendimentos envolvidos no fenômeno turístico atu-
am de maneira assistemática, nas diversas dimensões espaciais e esfe-
ras das políticas públicas.

É fundamental que todos os atores sociais que participam da ati-
vidade turística assumam seus papéis, considerando que todos têm, e 
devem ter, benefícios e responsabilidades, considerando-se “atores” a 
comunidade local direta e indiretamente relacionada à atividade turís-
tica, os empresários do turismo no destino e na origem dos fl uxos, a 
iniciativa pública, local, regional e nacional, a sociedade civil organi-
zada e os turistas. 

Por ser entendida como uma proposta para o desenvolvimento 
local, a atividade turística precisa ser mais bem planejada e estrutu-
rada para que seja associada à preservação da cultura, ao ecossistema 
local e ainda despertar na população um interesse com relação ao mes-
mo. Segundo Bomfi m (2009, p. 131): 

O Turismo depende da população em todos os aspectos, 
logo: o planejamento do Turismo deve passar por um pro-
grama de conscientização da população no que se refere 

11 Aquele que pensa, refl ete e age no espaço geográfi co.
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à importância dessa atividade: os empresários devem se 
engajar nas questões políticas do seu município e os estu-
dantes devem ser esclarecidos sobre o Turismo e o merca-
do de trabalho. Se uma mudança cultural é necessária, a 
população deve enxergar e exigir providências concretas e 
corretas em prol do Turismo.

Desse modo, não apenas os aspectos materiais do turismo são 
exaltados, mas também os modos de vida, os costumes, o folclore, as 
danças e as pessoas, de modo geral, ganham importância, levando-as 
cada vez mais a uma valorização cultural.

Portanto, as perspectivas de inspiração interdisciplinar conside-
ram as signifi cações e práticas que os atores sociais atribuem ao seu 
espaço de vivência como uma forma de reconstrução de sua realidade 
socioespacial. Assim, acredita-se que estas signifi cações nos permitem 
compreender dentro de qual mundo e como eles vivem, e afi rmar que 
as representações sociais são pertinentes para melhor se compreender 
o fenômeno turístico e apresentar estratégias que permitam a sua sus-
tentabilidade em diversas dimensões.

Tradições mantidas, resistências e outras perdidas

A população pirambuense foi organizada principalmente através 
da atividade pesqueira, até pela sua localização geográfi ca, o que faci-
lita o processo (SILVA, 2001). Desse modo, diversas gerações foram 
formadas ao longo dos anos tendo esta atividade como parte de sua 
cultura e, consequentemente, de sua identidade. Porém, atualmente o 
que se pode observar é um distanciamento das novas gerações de todo 
esse contexto e uma ruptura no legado de uma geração para outra, 
ocasionando uma mudança cultural e identitária.

Vale ressaltar que a identidade consiste em um dos principais te-
mas em Psicologia e um ponto de interseção entre esse campo do saber e 
outras Ciências Sociais como a Antropologia, Sociologia, o Turismo, a Li-
teratura e outros estudos culturais, ressaltando a articulação entre a ex-
periência individual e os modos de organização social (CUNHA, 2008).

Stuart Hall (2003, p. 8) apresenta a discussão sobre a identidade 
cultural na contemporaneidade, ponto importante na presente pesquisa, 
ressaltando que o conceito é “demasiadamente complexo, muito pouco 
desenvolvido e muito pouco compreendido”, devendo ser trabalhado 
em articulação com outros conceitos e outras áreas do conhecimento.
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Nesse contexto, o que se pode observar hoje, é que a atividade 
pesqueira, aspecto fundamental da identidade e cultura locais, vem 
perdendo espaço e importância social no município, fazendo com que 
a população relute em perpetuar este legado. Algumas hipóteses sobre 
o tema podem ser levantadas. Uma delas é que, a partir da administra-
ção pública de 1997, a prefeitura passou a representar o principal em-
pregador do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU, 
2000), fato este que pode ter tido efeito no modo de vida da população. 

Ressalta-se, também, que o município conviveu com um histórico 
de corrupção no governo devido a administrações anteriores ao gover-
no atual, que resultou em uma intervenção estadual em 16 de agosto 
de 2007 a pedido do Ministério Público Estadual, conforme decreto es-
tadual 24.586. Por este motivo, o município está impedido de receber 
verbas federais pela exploração do petróleo (royalties) que, como dito 
anteriormente, vinha sendo a principal fonte de renda do município. 

Em contrapartida, pessoas oriundas de outros locais se fi rmaram 
na localidade, desempenhando as diversas atividades econômicas e co-
merciais no município, panorama antes dominado pelos moradores lo-
cais. Outra hipótese, verifi cada em conversa informal com representan-
tes da comunidade jovem, é que a pesca é considerada hoje como uma 
atividade que não requer uma formação específi ca, portanto, considera-
da de baixo valor social e intelectual, sendo que o acesso ao conhecimen-
to seria sinônimo de maior status social e, consequentemente, ocorre a 
ruptura com a atividade predominante nas gerações anteriores. 

Sugere-se, a partir do exposto, que o enfraquecimento da cultura 
pesqueira, e de outras manifestações historicamente construídas, fi ndou 
por não encontrar correspondência e identifi cação nos atores sociais. Sa-
be-se que nenhuma cultura, entendida como o conjunto de hábitos, va-
lores e crenças, consegue permanecer se não for através da prática social 
(LARAIA, 2009). Quando isto não ocorre, temos a modifi cação, ou, como 
ressalta Canclini (2000), a hibridização da cultura. Este autor aponta ain-
da a necessidade de se aceitar uma pluralidade de culturas que correspon-
da a diferentes modos de vida social, cujo entrelaçamento fomenta este 
processo de hibridismo, ratifi cando o seu caráter dinâmico. Portanto, a 
cultura não é vivenciada passivamente pelos indivíduos, mas eles reagem 
àquilo que lhes é proposto, assimilam alguns aspectos e rejeitam outros, 
transformando os valores quando estes não atendem aos seus anseios 
No caso do município de Pirambu, ainda não é possível mensurar os im-
pactos dessas transformações nem avaliar se são positivas ou não para a 
população, mas é de grande interesse compreendê-las, ou, como sugere 
Geertz (1989), interpretá-las.
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Relação entre visitantes e residentes 
no espaço de Pirambu (SE)

Os atores sociais, em seu território, constroem no decorrer de 
sua história, sentimentos que, compartilhados na vivência comum, são 
apropriados por cada membro deste grupo transformando-se em ex-
pressão coletiva do modo de pensar, de agir, de vestir e de estabelecer 
relações intra e intergrupais (BOMFIM, 2009). Aí se estabelece uma 
identidade cultural que está enraizada nas crenças, valores, atitudes, 
modo de vida, entre outros, possibilitando a construção de símbolos e 
signifi cados atribuídos aos lugares desse território. Nessa perspectiva, 
o lugar turístico possui atrativos trazidos pela sua história.

Nas palavras de Milton Santos (1982), viver, para o homem, é 
construir espaço. Este espaço vivido é, no universo relacional, o terri-
tório construído por um sentimento de pertencimento, de identidade 
em relação a “nós” e aos “outros”. Nesse sentido, onde o espaço assu-
me caráter de território, Haesbaert (2004) acrescenta que o conceito 
de território apresenta uma dimensão material e outra simbólica. A 
nível simbólico tem-se que toda identidade territorial é também uma 
identidade social. Para o autor, “partimos do pressuposto geral de que 
toda a identidade territorial é uma identidade social defi nida funda-
mentalmente através do território” (HAESBAERT, 2004, p. 172). Sen-
do assim, para que o espaço de sentimentos seja entendido, deve-se 
ater ao universo relacional nele estabelecido, e que envolve a cultura, 
o grupo social, o modo de vida, as relações humanas e do homem com 
a natureza, pois o território, como espaço de poder simbólico, emerge 
dessas relações. Ressaltando a importância das relações existentes no 
espaço, Santos (2002, p. 63) coloca que: 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidá-
rio e também contraditório, de sistemas de objetos e siste-
mas de ações, não considerados isoladamente, mas como 
um quadro único no qual a história se dá. [...] sistemas de 
objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os siste-
mas de objetos condicionam a forma como se dão as ações 
e, de outro lado, os sistemas de ações levam à criação de 
objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É 
assim que o espaço encontra sua dinâmica e se transforma.

Nessa transformação do espaço, a cultura também vai se modi-
fi cando e formando novas identidades para a população, portanto a 
identidade social possibilita a análise do território não apenas como 
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palco de relações de poder mas, também, como efeito do processo da 
relação sujeito-ambiente, de onde provém o sentimento de pertença. 
Essa identidade não tem somente uma forma e uma cor, uma raciona-
lidade funcional e econômica, como afi rma Claval (2001), já que estão 
carregados de sentido para aqueles que os habitam ou que os frequen-
tam. Assim, encontra-se a razão pela qual os fenômenos sociais, dentre 
eles o turismo, que, segundo Banducci Jr. e Barretto (2001), faz parte 
das necessidades criadas pelo mundo moderno, estimulam a valoriza-
ção e a valoração das diferentes identidades socioterritoriais. A ativi-
dade se expande, transformando os atributos naturais e culturais do 
espaço em atrativos, reorganizando-os a partir de uma nova função: a 
função turística. Quando isto ocorre, o valor de uso é reestruturado e 
transformado em valor de troca.

Em Pirambu observa-se que a relação com os visitantes e as tro-
cas de experiências com sujeitos de outras culturas refl etem uma mo-
difi cação de ideais e de formas de ver o mundo, o que de certa forma 
pode ser atribuído à falta de perspectiva de futuro no local e também 
uma baixa autoestima na população, que passa a não perceber a im-
portância de sua cultura, fato este que deve ser retifi cado através de 
um planejamento turístico cultural mais efetivo, pois, como destaca 
Panosso Netto, (2010), no contato entre turistas e residentes ocorrem 
trocas culturais que levam ao enriquecimento, alargam os horizontes, 
perspectivas e visão de mundo e criam possibilidades de outra com-
preensão e entendimento da realidade vivida por cada um. 

Ao mostrar sua cultura, as pessoas podem sentir-se valorizadas 
e perceber que seu modo de vida é diferente e único, por esse motivo 
deve ser valorizado e preservado, e a partir daí pode-se criar progra-
mas de preservação que orgulhem os envolvidos, elevando assim sua 
autoestima, mesmo que os valores tradicionais sejam colocados em 
risco com o desenvolvimento do turismo, pois a estrutura social pode 
sofrer modifi cações (PANOSSO NETTO, 2010). 

A partir deste pressuposto, é possível levantar a hipótese de que 
a construção da identidade territorial pirambuense é amalgamada pe-
las práticas sociais exercidas no espaço da vivência em detrimento do 
consumo desse espaço pela atividade turística. Tais práticas podem 
ser afi rmadas por características únicas que atraem visitantes pela sin-
gularidade do lugar, o que remete a sua importância para a atividade 
turística, apresentando-se como um diferencial na atração de fl uxos 
de pessoas, ocorrendo não somente pela utilização do espaço, mas 
também pela valorização e valoração do mesmo, e que a afi rmação de 
características únicas que determinam uma identidade à região é de 
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suma importância para a atividade turística, apresentando-se como 
um diferencial na atração de fl uxos de pessoas.

Entende-se que as Ciências Sociais auxiliam no desvelamento do 
caminho epistemológico do turismo, seja como fenomeno social, seja 
como atividade turística; vários autores têm contribuído, de forma tan-
gencial ou direta, para a compreensão da sua complexidade (BARRET-
TO, 2003; GUIMARÃES, 2008; BOMFIM, 2009; AVILA, 2009), fenô-
meno marcadamente multissetorial, em sua produção, e interdisciplinar. 

No campo da Psicologia Social, o presente estudo utiliza-se das 
representações sociais como uma ferramenta de investigação social, 
pois são orientadoras de condutas que vão de um “continuum” que se 
estende do vivido cognitivo individual até os sistemas sociais, cultu-
rais e ideológicos. Portanto, nesse trabalho busca-se compreender as 
representações sociais construídas pela comunidade local de Pirambu 
acerca do turismo, como forma de identifi car elementos formadores 
de uma identidade socioterritorial que podem servir de subsídios para 
a elaboração estratégias que orientem as práticas sociais para o desen-
volvimento da atividade turística local.

Acredita-se que a teoria pode contribuir para um melhor enten-
dimento sobre o jogo de forças ente os atores que gerenciam os orga-
nismos sociogovernamentais, inferindo sobre o relacionamento entre 
o visitante e o anfi trião, uma vez que o grande paradoxo do turismo 
é que a atividade coloca em contato pessoas que não enxergam a si 
mesmas como pessoas, mas como portadoras de funções precisas e 
determinadas. 

Assim, entender os processos psicossociais desencadeados pelo 
fenômeno turístico, as expectativas, os desejos, satisfações e frus-
trações das comunidades locais, dos turistas e visitantes, a dinâmica 
cultural em que o turismo está inserido, pode ser o fermento para o 
planejamento equilibrado de um turismo mais responsável. Para isso, 
recorreu-se ao auxílio da perspectiva interdisciplinar dos estudos das 
Ciências Sociais, o que será detalhado no capítulo seguinte.

Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 
transdicisplinaridade no estudo do turismo

Entende-se que o turismo é um objeto de estudo que apresen-
ta uma complexidade, exigindo no seu estudo e na sua intervenção, 
uma gama de conhecimentos, particularmente das Ciências Sociais. 
Essa complexidade, segundo Rejowski (1998), refere-se ao número 
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de fenômenos densos e multifacetados que Avila (2009) destaca como 
movimento de pessoas, implicando na utilização dos aportes e servi-
ços, como diversão, transporte, alimentação etc. devido a sua dinâ-
mica. Este autor evidencia que o turismo abrange aspectos diversos, 
como economia, cultura, sociedade e meio ambiente, tendo a capaci-
dade ainda de fomentar a troca de experiência entre povos, incidindo 
em crescimento mútuo, apesar de poder causar danos sobre aos recep-
tores. Dada a diversidade de enfoques atribuídos ao fenômeno turís-
tico, teoricamente, podemos afi rmar que esta atividade, como objeto 
social de estudo, apresenta-se como uma visão holística. Assim, pen-
sar e agir no espaço turístico tornam-se elementos de um pensamento 
válido para exercer e chegar ao conhecimento do turismo como ciência 
fortalecida.

A diversidade dos estudos efetuados na área refl ete a interdisci-
plinaridade do seu objeto. Nesse capítulo, apresentaremos os conceitos 
de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.

No que se refere à multidisciplinaridade, o termo é utilizado 
quando cada uma das disciplinas envolvidas usa seus próprios con-
ceitos e métodos para abordar um determinado tema, ou seja, apenas 
o objeto da pesquisa é o mesmo. Nogueira (2001, p. 140) destaca que 
“não existe nenhuma relação entre as disciplinas, assim como todas 
estariam no mesmo nível sem a prática de um trabalho cooperativo”. 
Na multidisciplinaridade recorre-se a informações de várias áreas 
para estudar um determinado elemento, sem a preocupação de inter-
ligar as disciplinas entre si. Dessa forma, cada área contribui com as 
informações pertinentes ao seu campo de conhecimento, sem que haja 
uma real integração entre elas. 

Quanto à interdisciplinaridade, esta se mostra quando um pro-
blema qualquer é investigado simultaneamente de diferentes vertentes 
para considerar aspectos diversos ao mesmo tempo, ou seja, a partir 
da formulação de uma problemática comum, diferentes ciências abor-
dariam as várias facetas de um fenômeno, buscando-se uma compre-
ensão totalizante do mesmo (REJOWSKI, 1998). 

Para fi nalizar segue o conceito de transdisciplinaridade, que a 
autora entende como sendo um grupo de especialistas de alto nível, 
que trabalham em conjunto com um máximo de interdisciplinaridade, 
sem impor suas próprias ideias. Sendo assim, este se constitui como o 
modelo ideal para o desenvolvimento de estudos e pesquisas em uma 
área interdisciplinar como o turismo.

Após essa análise conceitual, tentar-se-á, no presente capítu-
lo, destacar algumas contribuições da Geografi a, da Antropologia, da 
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Sociologia e, em especial, da Psicologia Social através da Teoria das 
Representações Sociais, a qual norteia a presente pesquisa, para a 
compreensão do turismo como objeto de estudo.

No que se refere aos estudos geográfi cos sobre o turismo, im-
portante, nesta pesquisa, devido ao fato de ser útil, a compreensão da 
dinâmica do lugar. Faz-se necessário conhecer o processo de ocupação 
e territorialização, como se formam as relações no espaço, entenden-
do que os mesmos não se reduzem apenas à abordagem científi ca do 
fenômeno do turismo pela ciência geográfi ca. Para tal, Cruz (2001) en-
tende que a “Geografi a do Turismo” é uma expressão que se refere à 
dimensão socioespacial da prática social do turismo, e isto pode inte-
ressar às mais diversas áreas do conhecimento.  

De acordo com Lopes Júnior (2011, p. 2), a geografia é essencial 
nesta discussão ao contribuir com referencial de sustentação teórico-
metodológico através do conceito de espaço geográfico, assim como 
suas categorias de análise geográfica, região, território, paisagem e lu-
gar. Desta forma, a relação entre geografia e turismo é íntima e explí-
cita nas diferentes alterações ocorridas no espaço geográfico. 

Tal afi rmação defi ne o caráter abrangente da Geografi a, que pode 
se apresentar, segundo Claval (2001), a partir de três perspectivas para 
a compreensão do turismo, a saber: perspectiva naturalista, que estuda 
a inserção dos grupos humanos no meio ambiente; a perspectiva fun-
cionalista, que estuda como esses grupos se estruturam no espaço, e a 
perspectiva cultural, que não considera a natureza, sociedade, cultura 
e espaço como realidades acabadas, e sim com a visão de um mundo 
mais complexo, enfatizando as experiências do sujeito e tentando en-
contrar o sentido que os indivíduos dão à sua existência.  Nesse aspec-
to, tal discussão se encontra bem concatenada com a perspectiva do 
turismo como fenômeno social, pois permite entender a ressurreição 
dos lugares, as transformações dos territórios, a degradação e os im-
pactos causados pelos turistas, e o próprio desenvolvimento do turis-
mo nas sociedades multiculturais de um mundo globalizado. 

Nessa perspetiva, o turismo se insere como um fenômeno social e 
como uma atividade econômica. Como fenômeno social, é importante 
salientar que o mesmo envolve deslocamentos e relações de pessoas 
num determinado espaço geográfi co. Esse, numa visão Kantiana, é di-
nâmico na medida em que sua objetividade permite que as coisas exis-
tam. Por outro lado, numa visão aristotélica, ele é subjetivo, ou seja, 
percebido, vivido e concebido de diversas formas, logo transformado e 
ressiginifi cado como espaço turístico, lugar turístico, lugar de memó-
ria e de identidade.
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Como atividade, o turismo se apresenta, em sua forma mais sim-
ples, como uma corrente massiva que se desloca desde um mercado de 
origem até um núcleo receptor, Portanto, para atrair demanda, a iden-
tidade territorial é valorada para atender às exigências de um mercado 
consumidor crítico quanto à qualidade do produto oferecido, expressa 
não só pela qualidade dos serviços diversifi cados, mas também pelo 
leque de atrativos e atividades. Do espaço vivido cria-se o espaço dos 
sonhos, construído a partir da lógica mercantil (ARAÚJO, 2006; RO-
DRIGUES, 2001), porém, se planejado, favorece as comunidades en-
volvidas, possibilitando a obtenção do pleno desenvolvimento e suas 
potencialidades, tanto nos lugares de emissão como nos de recepção 
dos fl uxos físicos e monetários da atividade turística. 

O turismo se preocupa com a produção e distribuição do espaço. 
Isso revela a necessidade de um disciplinamento no contexto global onde 
opera o turismo, visando dotá-lo de uma racionalidade econômica que 
permita o controle das variáveis de bens e serviços que tornam possíveis 
os benefícios esperados pelos turistas em viagem. Os principais objetivos 
econômicos gerais do turismo são: maximização da quantidade de expe-
riência psicológica para os turistas (da utilidade dos bens e serviços); ma-
ximização dos lucros das empresas que produzem bens para os turistas 
e maximização dos impactos primário e secundário dos gastos turísticos 
sobre uma determinada comunidade, região ou país (HAVAS, 1981).

Os estudos antropológicos, segundo Neto e Freire (1990), desta-
cam-se pela compreensão do lado humano do turismo. No caso desse 
estudo, isto fi ca evidente pelo seu caráter etnológico. De acordo com 
Barretto (2003, p. 18), 

Os estudos de antropologia estão, na atualidade, preocu-
pados com os impactos de certas formas de turismo, espe-
cialmente o cultural e o étnico, e com a descaracterização e 
comercialização das culturas que estes provocam.

Tal afi rmação demonstra uma preocupação especial com as rela-
ções existentes entre turistas e anfi triões, pelo modo como elas se dão 
e os confl itos (impactos) que podem ser gerados, pois 

a cultura não é, em nenhum momento, uma entidade aca-
bada, mas sim uma linguagem permanentemente acionada 
e modifi cada por pessoas que não só desempenham “pa-
péis” específi cos, mas que têm experiências existenciais 
particulares (VELHO, citado por LAGO, 1996, p. 17, grifo 
do autor). 
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Para entender melhor essa relação, Barretto (2003, p. 26) acres-
centa que muitas vezes os moradores de um lugar turístico não estão 
interessados em receber o turista e sim no dinheiro que o turista traz 
consigo. Se por um lado o Turismo passa a ser um mal necessário, “mal 
porque sua presença incomoda; necessário porque seu dinheiro faz fal-
ta”, por outro lado, o morador passa a ser visto como uma ferramenta 
que o turista utiliza para atender os seus propósitos, gerando assim uma 
funcionalidade e uma mercantilização das relações onde cada um de-
sempenha uma função, ocorrendo uma desvalorização da cultura. 

Banducci Jr. e Barretto (2001) destacam que, no Brasil, somente 
a partir de 1990 a refl exão antropológica acerca do turismo passa a ga-
nhar corpo e, principalmente, constituir-se a partir de problemáticas 
propriamente etnológicas, como aquelas relacionadas à etnicidade, às 
construções de representações coletivas ou às articulações entre turis-
mo e imaginário, entre outras, sempre com o interesse voltado para os 
impactos causados pela atividade nas comunidades receptoras e seu 
meio ambiente.

Corroborando com essa perspectiva, Gastal (2001) acredita que 
a cultura deve ser um processo vivo do fazer de uma determinada co-
munidade, para assim se tornar um veículo de socialização entre os 
envolvidos no processo. 

Os estudos sociológicos têm contribuído para a compreensão do 
turismo a partir de aspectos mais objetivos, pois os sociólogos pos-
suem um papel importante nessa área, principalmente pelo desenvol-
vimento de modelos teóricos e estruturais. Sua principal contribuição 
está na contextualização das coisas, em situar os fenômenos em seus 
contextos sociais e históricos. Para Guimarães (2008, p. 2), a Sociolo-
gia se interessa em 

explorar as possibilidades teóricas que são colocadas 
ao pesquisador pela refl exão sociológica sobre o fenô-
meno turístico, assim como, em desvendar de que for-
ma as mesmas incidem sobre o campo da sociologia 
trazendo à tona novos debates e teorizações. 

Como foi discutido, o estudo do turismo pela Sociologia ainda é 
muito recente. Neste sentido, Dan e Cohen (1991) elaboram estratégias 
de compreensão do fenômeno delimitando seu campo de estudo, suge-
rindo que a investigação deve ser processual (ter em conta o elemento 
temporal no impacto do turismo), contextual (considerar a circunstân-
cia política e ecológica do estudo) e comparativa (providenciar uma 
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análise de várias situações turísticas), levando-se em conta a participa-
ção e a importância dos atores envolvidos no processo.  

Segundo Guimarães (2008), os autores destacam as infl uências 
de algumas perspectivas sociológicas, como as “neo-durkheiminia-
nas”, “weberianas”, de abordagens de confl ito e também de caráter 
fenomenológico, demonstrando as limitações bem como novas possi-
bilidades de entendimento dessas teorias que vão desde o caráter mi-
crossocial até o macrossocial. Portanto, dentro das Ciências Sociais e 
com o aumento do interesse pelo estudo do turismo, não se pode pres-
cindir do conhecimento da Sociologia nesse contexto, já que, segundo 
Dan e Cohen (1991), citados por Guimarães (2008, p. 3), “nenhuma 
abordagem, por si só, é capaz de produzir explicações que dêem conta 
da complexidade do fenômeno turístico”.

Percebe-se, então, que a maioria dos estudos, no Brasil, e no 
mundo, em Antropologia, Sociologia, Geografi a, Economia, Adminis-
tração, tem uma preocupação com os impactos do turismo no aspecto 
social, cultural, ambiental e econômico. Entretanto, menos atenção 
têm recebido temas como a alteridade como processo de interação e 
relação entre os sujeitos num determinado ambiente, onde a visão do 
outro permite compreender o mundo; constituição da diferença; rela-
ções de gênero; relações inter-étnicas no trabalho; modos de produção 
e de representações sociais.

A presente pesquisa contém também um caráter relevante que 
visa preencher uma lacuna no estudo do turismo por parte da Psico-
logia, mais precisamente a Psicologia Social. Segundo Pearce (1982), 
poucos estudos têm sido realizados nesse domínio, não que isso seja 
resultado de uma falta de demarcação de temas pertinentes para o 
domínio em questão, mas sim porque o turismo é um fenômeno que 
justapõe culturas e identidades, ressalta diferenças, ou seja, infl uen-
cia nos aspectos psicossociais. Desse modo, a Psicologia possui gran-
de importância neste cenário, quando se busca analisar o fenômeno 
turístico na sua totalidade, principalmente levando em consideração 
as experiências pessoais, nesse caso sendo um domínio privilegiado 
como acredita Maisonneuve (1973). A Psicologia Social, portanto, 
destaca-se neste trabalho, já que estuda a interação das pessoas em 
grupos e os efeitos que determinados comportamentos trazem para 
o contexto em que estão inseridos. Assim, é importante situar essa 
abordagem dentro do contexto geral das Ciências Sociais, a partir de 
uma perspectiva interdisciplinar, facilitando uma maior compreen-
são do tema, sobretudo mediante a abordagem de alguns conceitos da 
cognição social, a saber:



169

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

• Atitude: para uma análise do turismo, deve-se levar em 
conta a intensidade das atitudes em relação ao mesmo. 
Segundo Neiva e Mauro (2011), no contexto das Ciências 
Sociais, o termo atitude se refere a um construto psico-
lógico em torno do qual, apesar do grande desenvolvi-
mento teórico e empírico, existem várias controvérsias. 
Para Thurstone (1931), atitude é um afeto pró ou con-
tra um objeto psicológico que, nesse caso, é o turismo. 
Triandis (1971) define atitude como uma ideia carregada 
de emoções que predispõe um conjunto de ações a um 
conjunto particular de situações sociais, portanto uma 
visão constituída de pensamento, sentimento e ação, 
fundamentais para a compreensão do turismo enquanto 
fenômeno social.

• Valores: a concepção de valores prevalente na Psicologia 
vem do sociólogo Talcott Parsons (1959). Para ele pode-se 
denominar valor um elemento de um sistema simbólico 
compartilhado que serve de critério para a seleção entre 
as alternativas de orientação que se apresentam intrin-
secamente abertas em uma situação. Schwartz e Bilsky 
(1987, p. 553) afi rmam que “um valor é um conceito de 
um indivíduo acerca de uma meta”, podendo estar su-
jeito a motivações transitórias e aspectos culturais. Com 
isso pode-se enfatizar as escolhas e a relações como situ-
ações que envolvem valor. Para Meireles (2007), a lite-
ratura tem apontado os valores como bons preditores de 
comportamento, auxiliando na compreensão do turismo, 
principalmente pelo fato de este ser considerado como 
um bem de consumo, elemento importante no estudo dos 
valores.

• Normas sociais: entendidas por Torres e Rodrigues 
(2011) como regras estabelecidas pelos grupos pra regula-
rizar o comportamento de seus membros, ou seja, padrões 
de condutas, aplicáveis aos membros do grupo, Durkheim 
(1963) estabelece uma distinção entre o termo coletivo 
“norma social” e sua parte psicológica, a “representação 
social”; portanto, as normas sociais servem como mecanis-
mos reguladores que favorecem a manutenção da cultura, 
aspecto fundamental na presente pesquisa.

• Estereótipo: apresentando-se como um importante ob-
jeto de estudo da Psicologia Social, o estereótipo insere-se 
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no campo das relações de dominação, exploração, segre-
gação e isolamento. Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999) 
entendem-no como uma atribuição de crenças a grupos ou 
pessoas, podendo-se acrescentar aí fenômenos sociais, a 
exemplo do turismo, que pode ser estereotipado a partir 
das infl uências sociais, sejam elas advindas dos meios de 
comunicação ou das relações sociais, sendo este conceito, 
a base do preconceito.

• Preconceito: segundo Pérez-Nebra e Jesus (2011), o pre-
conceito é expresso por meio das atitudes e práticas coti-
dianas, principalmente devido à estrutura social, devendo 
levar em consideração que o preconceito é sempre uma 
atitude negativa dirigida a uma pessoa ou um grupo (FES-
TINGER, 1957). Desse modo, o turismo se apresenta como 
um campo rico para estudos nessa perspectiva, pois his-
toricamente este fenômeno social tem sido alvo de vários 
tipos de “preconceito”, dentro e fora da academia, consi-
derado ainda uma temática que desperta pouco interesse 
para a pesquisa. Além desse contexto, a prática da ativi-
dade turística é marcada pelas relações tanto com pessoas 
como lugares, o que, de certa forma, favorece a ocorrência 
de fatos dessa natureza.

De acordo com os conceitos citados, Panosso Netto (2010) desta-
ca a importância da Psicologia Social para o estudo do turismo. Segun-
do o autor, o mesmo se torna uma exigência da sociedade moderna, 
pois as pessoas tornam-se turistas devido a pressões sociais que as im-
pelem a viajar e, com isso, estabelecer sua importância social. 

Para o autor, dependendo de quais destinos se visita e com 
que frequência se viaja, mais status se adquire no grupo em que se 
vive. Portanto, surgem representações acerca do tema que levam a 
sua compreensão, principalmente como um fato social, econômico 
e cultural. 

Nessa perspectiva, entende-se que a atividade turística como 
fenômeno social e econômico apresenta objetivos que visam à maxi-
mização do lucro, de experiências psicológicas, dos impactos sobre o 
social, ambiental e econômico, principalmente para a comunidade lo-
cal, de uma logística temporal e espacial. Com isso, este fenômeno tor-
na-se um campo rico para as pesquisas em Ciências Sociais, tendo as 
representações sociais como ferramenta teórico-metodológica, a qual 
será abordada no capítulo seguinte.
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A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO 
FERRAMENTA TEÓRICO-METODOLÓGICA E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DO TURISMO

Para analisar a importância das representações sociais para o 
turismo em Pirambu, Sergipe, recorreu-se à teoria e ao método das 
Representações Sociais (TRS), defi nida por Moscovici (1976) como um 
conjunto de ideias, opiniões, valores, preconceitos e estereótipos que 
os sujeitos têm sobre um objeto social. Compreender o turismo como 
fenômeno social exige, antes de tudo, entender que o conhecimento 
científi co se processa a partir da relação entre os sujeitos e o objeto, a 
partir dos níveis de experiências que esses travam nesta relação. Isso 
signifi ca dizer que o conhecimento empírico desenvolvido a partir de 
experiências com o fenômeno no espaço vivido, tem uma importância 
fundamental para a construção da ciência. Essa, por sua vez, apresen-
ta um arcabouço teórico e metodológico que permite a sua evolução 
epistemológica, contribuindo não só com o seu avanço, mas também 
na sua intervenção social. 

Este capítulo objetiva abordar as representações sociais como 
teoria e método aplicados para uma melhor compreensão das mes-
mas, construídas e compartilhadas pela comunidade local de Piram-
bu, Sergipe, acerca do turismo como forma de identifi car elementos 
formadores de uma identidade socioterritorial. Para tal, num primeiro 
momento, busca-se discutir a origem e natureza das representações 
sociais, em seguida, analisar a sua estrutura a fi m de entendê-las como 
processo e produto que orientam as práticas sociais e, fi nalmente, en-
tender as representações como método de pesquisa e qual a sua con-
tribuição neste estudo.

Origem e natureza das representações sociais

A Teoria das Representações Sociais (TRS) confi gura-se como 
uma abordagem psicossociológica que versa sobre o processo de cons-
trução do pensamento social. Foi criada na França, por Serge Mosco-
vici, a partir da publicação, em 1961, do seu livro La psychanalyse, son 
image et son public, em que o autor investigou como ocorre o processo 
de transformação de uma teoria, no caso a Teoria Psicanalítica, em um 
saber do senso comum, com o intuito de compreender a construção do 
conhecimento cotidiano, os modos de funcionamento e a utilização no 
dia a dia para entender os processos que estão na base das mudanças 
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de pensamento e das práticas sociais, ou seja, analisar as diversas ma-
neiras pelas quais a psicanálise era percebida (representada), difun-
dida e propagandeada ao público parisiense. (ALMEIDA; SANTOS, 
2011).

O estudo das representações sociais se constitui como um grande 
campo de investigação em diferentes abordagens nas Ciências Sociais 
e Humanas (JODELET, 1989). Nesse contexto, Bomfi m (2005), cita-
do por Souza (2008), entende que os estudos sobre as representações 
sociais ocupam um lugar importante e buscam explicar a relação entre 
as produções mentais e as dimensões materiais e funcionais da vida 
dos grupos, acrescentando ainda que a elas fazem parte do cotidia-
no e são um produto da comunicação e da linguagem, constituindo-se 
numa organização de imagens. Logo, a TRS enfatiza e simboliza atos 
e situações cujo uso os torna comuns, sendo, portanto, uma modali-
dade particular do conhecimento, que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Realça, também, 
que a representação social tanto fala quanto mostra, tanto comunica 
quanto exprime. 

Moliner (1996, p. 13) destaca que “a representação é a repre-
sentação produzida por uma ou várias pessoas [, e ainda acrescenta 
que] esta produção se faz em relação a um outro qualquer”, como, 
por exemplo, as representações sobre o turismo em Pirambu, Sergipe. 
Para se chegar a uma elaboração representacional, faz-se necessário 
verifi car uma dinâmica social que reúne componentes indispensáveis, 
a saber: o grupo (a comunidade pirambuense), o objeto, pois, segundo 
Jodelet (1989, p. 37), “não há representação sem objeto”. No que se 
refere à pesquisa, é o turismo, e por fi m o objeto social, pois, existem, 
de fato, objetos sem representação. Segundo Moliner (1996, p. 3), “al-
guns objetos do campo social não suscitam a emergência do processo 
representacional”, que pode ser representado em razão das caracterís-
ticas ou em razão de seu aparecimento na sociedade, e para tal serão 
enfatizadas as práticas sociais dos indivíduos no espaço de Pirambu, 
Sergipe.

O termo representações sociais se originou através do conceito 
de representações coletivas, de Durkheim (1963), de modo que a teoria 
pode ser caracterizada como um campo multidisciplinar ou interdisci-
plinar, a partir do momento em que foi infl uenciada e recebeu contri-
buições de outras áreas das Ciências Sociais, como a Antropologia, a 
Sociologia a Geografi a e, sobretudo, a Psicologia Social. 

Durkheim (1963) entendia a Sociologia como a ciência que estu-
da os fatos sociais, considerando-os como algo externo à consciência 
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individual. Tais fatos seriam formas de pensar, sentir e atuar externas 
ao indivíduo, formas de consciência coletiva que não podem ser re-
duzidas à psique individual. De acordo com Alvaro e Garrido (2006), 
Moscovici (1984) acredita que as representações coletivas são meca-
nismos irredutíveis por si mesmo a nenhuma análise posterior. Desse 
modo ele se distancia do conceito de representação coletiva, devido ao 
seu caráter estático, propondo uma mudança nos termos de “coletivo” 
para “social”, enfatizando a idéia de algo mais dinâmico. Para tal, Mos-
covici (1984, p. 19) explica a diferença entre os conceitos da seguinte 
forma:

As representações coletivas são um mecanismo explicativo 
e se referem a uma classe geral de idéias e crenças (ciência, 
mito, religião, etc.), enquanto para nós são fenômenos que 
precisam ser descritos e explicados. São fenômenos espe-
cífi cos que se relacionam com uma forma particular de en-
tender e comunicar: um modo que cria tanto a realidade 
como o senso comum. Para destacar essa diferença utiliza-
rei o termo social em vez do termo coletivo.

Para Moscovici (1976), a TRS se confi gura como um conjunto de 
ideias, opiniões, valores, preconceitos e estereótipos que os indivídu-
os têm sobre um objeto social. O autor introduz, em sua teoria, uma 
noção de sujeito ativo e construtor, assim, é importante destacar que 
o conceito de representação social parte da proposição de consciência 
coletiva, porém não relaciona indivíduo e sociedade de forma dicotô-
mica. Desse modo, o homem não absorve os conteúdos que a socie-
dade lhe impõe, ele os reformula, na medida em que é um ser ativo, e 
não passivo, diante do mundo. Moliner (1996) acrescenta que Mosco-
vici (1961, p. 1) tenta, segundo seus próprios termos, estabelecer “as 
dimensões da realidade social que está associada à produção de uma 
representação social”. Em síntese, o autor se interessou não apenas em 
compreender como o conhecimento é produzido, mas principalmente 
em analisar seu impacto nas práticas sociais e vice-versa.

Diante do exposto, tem-se que o fenômeno social turismo, de 
acordo com Panosso Netto, (2010), é confi gurado como algo bem pre-
sente no contexto das pessoas, particularmente no município de Pi-
rambu, Sergipe, pois este município apresenta um grande potencial 
para a atividade turística, fato esse propagado pela mídia, pelo gover-
no e pelas agências de turismo do Estado de Sergipe devido, princi-
palmente, aos seus inúmeros recursos naturais; com isso, a Teoria das 
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Representações Sociais pode verifi car de que modo o conhecimento 
construído em relação à atividade turística pelos moradores se refl ete 
em práticas sociais, ou como as práticas sociais dos indivíduos podem 
estar relacionadas com esse conhecimento.

Para Almeida e Santos, (2011), o interesse de Moscovici pelas re-
presentações sociais surge a partir de uma inquietação dos teóricos de 
sua geração, que foi a de desvendar o papel da ciência, o que, segundo 
ele, se tornou “o problema da modernidade”, questionando-se acerca 
do impacto da ciência sobre a cultura das pessoas, como ela alterava 
suas mentes e seu comportamento, ou seja, o porquê de a ciência tor-
nar-se parte de um sistema de crença das pessoas e dos grupos. Mos-
covici (2001, p. 289) afi rma: 

eu reagi contra a ideia implícita, que tinha me preocupado 
em um dado momento, a qual pressupunha que o povo não 
pensa. Que as pessoas não seriam capazes de pensar racio-
nalmente como os intelectuais. 

Cabe ressaltar que a transformação do conhecimento científi co 
em conhecimento popular demonstra ser um problema central de sua 
teoria, pois quando o autor concentrou-se na essência da Psicologia 
Social, e concluiu que tal essência constitui-se como o próprio sen-
so comum, passou a buscar um conceito ou uma ideia que fosse mais 
que uma mera etiqueta e que pudesse dar conta da transformação do 
conhecimento científi co em conhecimento comum (ALMEIDA; SAN-
TOS, 2011).

A TRS, de acordo com Jodelet (1984), se organiza como uma for-
ma particular de conhecimento qualifi cado e “espontâneo” do “pensa-
mento natural” ou do conhecimento do senso comum partilhado em 
uma cultura e legitimado por um grupo social. Ou seja, a autora enten-
de a teoria como uma forma de conhecimento socialmente elaborada 
e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção 
de uma realidade comum a um conjunto social, acrescentando que a 
TRS é compreendida como um saber do senso comum, cujos conteú-
dos manifestam a operação de processos generativos e funcionais so-
cialmente marcados pelo pensamento social. Portanto, o que se vê em 
Pirambu, Sergipe, é que as ações voltadas para o turismo são, em sua 
maioria, impostas por gestores e empresas, sem que haja uma consul-
ta à população. Desse modo, pretendeu-se, com a utilização da teoria, 
apreender como os moradores percebem essa realidade e como esse 
movimento é organizado no pensamento social do lugar.
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Devido ao fato de fazer parte de um amplo campo de estudos 
dentro das Ciências Sociais, em especial a Antropologia, a Sociologia 
e a Psicologia Social, muitos autores, em especial Moscovici (1981), 
apresentam difi culdades em elaborar um único conceito para a TRS. 
Este autor citado observa que não existe um conceito unitário para 
defi nir a teoria, pois a mesma se expressa através de:

Um conjunto de conceitos, proposições e explicações origi-
nadas na vida cotidiana, no curso das comunicações inter-
pessoais. São equivalentes em nossa sociedade aos mitos 
ou sistemas de crenças das sociedades tradicionais, poden-
do ser vistas como uma versão contemporânea do sentido 
comum (MOSCOVICI, 1981, p. 18).

De acordo com Ibañez (1988), o próprio Moscovici (1976) crê 
como sendo mais fácil captar a ideia e o funcionamento da TRS do 
que necessariamente conceituá-la, ressaltando que uma possível ra-
zão para tal difi culdade reside na natureza híbrida do conceito, pois 
confl uem, no mesmo, noções de origem sociológica, tais como cultu-
ra e ideologia, e noções de origem psicológica, tais como imagem e 
pensamento. Portanto, o conceito se caracteriza por recortes muito 
particulares, a partir de uma interseção entre a Psicologia e a Socio-
logia, convertendo-se em um conceito ou em uma abordagem psicos-
sociológica. 

De acordo com Dencker (1998), no estudo do turismo são em-
pregados os referenciais teóricos das seguintes disciplinas: Psicolo-
gia; Antropologia; Sociologia; Economia; Administração; Geografi a; 
Direito; Educação; Estatística; Ecologia. Esse caráter multidisciplinar 
do estudo do turismo leva ao conhecimento de forma ampla e abran-
gente, porém esse conhecimento pode surgir de forma fragmentada e 
limitada. 

No que se refere ao presente estudo, onde se pretendeu verifi car 
as representações sociais que os atores sociais da comunidade local 
constroem e compartilham sobre o turismo em Pirambu, Sergipe, pre-
tendendo verifi car também se seu recursos turísticos e culturais têm 
sido utilizados como ferramentas para alavancar o turismo no local, 
bem como promover o desenvolvimento da Região, a TRS vem como 
uma poderosa ferramenta para tentar minimizar as limitações encon-
tradas nas pesquisas em turismo, pois, através de sua utilização, po-
de-se compreender o turismo como produto das práticas sociais, e o 
processo pelo qual tais práticas levam à compreensão do fenômeno.
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A estrutura das representações sociais

A estrutura da TRS diz respeito à construção de conhecimen-
tos socialmente compartilhados e, consequentemente às cognições. 
A dimensão simbólica e o caráter imaginativo a respeito desses co-
nhecimentos refl etem a dimensão dos afetos, porque quando os atores 
sociais empenham-se em compreender e representar o mundo, eles 
também se utilizam de emoção e sentimento (GUARESCHI; JOVCHE-
LOVITCH, 1995). 

Portanto, a utilização da abordagem estrutural da TRS torna-se 
de grande valia para a organização dos conteúdos (ABRIC, 1987; FLA-
MENT, 1987; ROUQUETTE, 1984; ARRUDA, 2002; CHAVES; SILVA, 
2011). Tal abordagem organiza as representações como um conjun-
to estruturado e hierarquizado de elementos, e apresenta uma lógica 
adequada. 

As representações sociais exercem um papel de intermediário 
entre o individual e o coletivo, entre o universo consensual e o univer-
so reifi cado, tornando-os intercambiáveis. Logo, a singularidade dessa 
teoria reside em abordar os pontos de interseção entre as referências 
de grupos sociais e suas apreensões individuais como sujeitos ativos. 
Em outras palavras, o conhecimento espontâneo, ingênuo, denomina-
do senso comum, é constituído não só a partir de nossas experiências, 
mas também das informações, conhecimentos e modos de pensar que 
recebemos e transmitimos através da tradição, da educação e da co-
municação social, resultando em um conhecimento socialmente ela-
borado e compartilhado, que é de interesse, na atualidade, das Ciên-
cias Sociais (IBAÑEZ, 1988).

Doise (1990, p. 172) destaca a importância da TRS ao afi rmar que 

com efeito, a teoria das Representações Sociais pode ser 
considerada como uma grande teoria, grande no sentido de 
que sua fi nalidade é a de propor conceitos de base [...] que 
devem atrair a atenção dos pesquisadores sobre um con-
junto de dinâmicas particulares e suscitar, assim, estudos 
mais detalhados sobre múltiplos processos específi cos.

No caso da presente pesquisa, destacam-se os processos cultu-
rais e o turismo no município de Pirambu, Sergipe. Ou seja, se por um 
lado espera-se entender as representações sociais sobre o turismo, por 
outro se torna possível apreender a dinâmica social e cultural do lugar 
e seus processos individuais e coletivos.
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De acordo com Jodelet (1989), a TRS confi gura-se em modalida-
des de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a 
compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. 
São, consequentemente, formas de conhecimento que se manifestam 
como elementos cognitivos (imagens, conceitos, categorias, teorias), 
mas que não se reduzem jamais aos componentes cognitivos. Sendo 
socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para a constru-
ção de uma realidade comum, que possibilita a comunicação. 

Ainda segundo a autora, as imagens resultam de um conjunto de 
signifi cações. Os sistemas de referência nos permitem dar uma inter-
pretação àquilo que percebemos e as categorias possibilitam a classi-
fi cação das circunstâncias, dos fenômenos, dos indivíduos no nosso 
relacionamento social. As teorias admitem uma compreensão da re-
alidade social em seu conjunto, quando estamos diante de realidades 
concretas da vida social (JODELET, 1989).

As representações sociais são, essencialmente, fenômenos sociais 
que, mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser 
entendidos a partir do seu contexto de produção, ou seja, a partir das 
funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de comu-
nicação onde circulam, sendo o objetivo da TRS explicar os fenômenos 
humanos a partir de uma perspectiva coletiva sem perder de vista a 
individualidade. Em Pirambu, Sergipe, alguns elementos têm funda-
mental importância no que tange à compreensão das representações, 
tais como o modo de vida da população, as trocas culturais ocorridas 
no espaço e os impactos sociais decorrentes destas relações.

Flament (1984) destaca que uma representação é inicialmente 
constituída de cognições relativas a um objeto, que na presente pes-
quisa é a representação do turismo. As cognições são conhecimentos 
simples relativos ao objeto, e tais conhecimentos provêm de três fon-
tes: as experiências e as observações do sujeito (eu vi, eu fi z), as comu-
nicações às quais ele está exposto (eu ouvi, disseram-me) e as crenças 
que ele elaborou (eu penso, eu acredito). Qualquer que seja a fonte, 
estes conhecimentos têm valor e evidência para os sujeitos, formando 
assim os elementos da base de uma representação social. Nesse con-
texto, segundo Moliner (1996), pode-se distinguir três grandes famí-
lias: os estereótipos, as categorias e os protótipos e, por fi m, os scripts.

• Estereótipos: designa o conjunto de características que 
os membros de um grupo social se atribuem sistematica-
mente ou atribuem aos membros de outro grupo. São es-
quemas cognitivos, responsáveis pelo processamento de 
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informação. Mesmo a partir de poucas informações sobre 
determinada categoria, por meio da estereotipia inicia-se 
um processo dedutivo de expectativas por vezes exagera-
das que podem incorrer com componente preditivo nas re-
lações intergrupais (TECHIO, 2011).

• Categorias e protótipos: as categorias podem ser con-
cebidas como um conjunto de dimensões descritivas, sen-
do entendidas, segundo Moliner (1996), como um conjunto 
de cognições elementares relativas a um grupo de objetos, 
formando uma estrutura capaz de analisar a informação 
a partir de um protótipo. Para Semin e Fiedler (1989, p. 
246), “é o modelo ou tipo ideal que condensa o sentido de 
uma categoria”, sendo, portanto, uma consequência da or-
ganização categorial da informação.

• Scripts: a palavra script pode ser traduzida em francês por 
cenário e faz geralmente referência à prescrição de condutas 
(o que convém fazer ou não em dada situação); é uma se-
quência coerente de acontecimentos esperados pelo sujeito, 
que o envolvem como participante ou observador (ABEL-
SON, 1976; GUIMELLI, 1989), permitindo certa automação 
das condutas, servindo como preditores de comportamento.

Para compreender melhor a importância desses conceitos, deve-
se entender que eles seguem um processo de formação do pensamen-
to, seguindo do ponto de vista da cognição social (TRÓCCOLI, 2011), 
pois os indivíduos utilizam suas estruturas cognitivas para chegar a 
uma compreensão rápida e satisfatória (representação) a respeito dos 
outros e de si mesmo. Desse modo, conclui-se que os processos cog-
nitivos explicitados anteriormente (estereótipos, protótipos e scripts) 
formam os conteúdos da estrutura das representações sociais.

Segundo Chaves e Silva (2011), a Teoria das Representações So-
ciais faz parte da Psicologia Social, trazendo como elemento central a 
tensão criativa entre indivíduo e sociedade, tentando não privilegiar 
nenhum dos dois polos, mas indo além da noção de sujeito como pro-
duto do meio e buscando recuperar a conexão entre uma sociedade sem 
sujeitos e sujeitos sem uma história social. Desse modo, os desafi os da 
Teoria residem na compreensão do social, buscando transformá-lo de 
simples variável que infl uencia os fenômenos, em um elemento consti-
tutivo dos fenômenos psicossociais (JOVCHELOVITCH, 2003, p, 64).

O conteúdo de uma representação, segundo Moscovici (1978), se 
organiza segundo três dimensões essenciais:
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A informação, que designa o conjunto de conhecimentos re-
lativos ao objeto. No contexto específi co da presente pesquisa, 
para que os indivíduos tenham uma representação sobre o tu-
rismo, é necessário um mínimo de informação sobre o tema, e 
quanto maior for a quantidade de informações, mais elabora-
da é a representação.

O campo, que corresponde à organização subjacente destes 
conhecimentos, ressaltando que os indivíduos não dispõem da 
globalidade das informações, mas dispõem apenas de infor-
mações relativas a certos aspectos do objeto, sendo o conjun-
to destes aspectos que constituem o campo da representação. 
Em Pirambu (SE), propõe-se o turismo como uma alternativa 
viável de desenvolvimento, porém, se não for bem explicado e 
assimilado pela população, o turismo continuará a ser somen-
te uma alternativa. Assim, para que se torne algo concreto, é 
preciso um entendimento por parte dos envolvidos.

Por fi m, a atitude, que corresponde à orientação global dos 
indivíduos (favorável ou desfavorável) em relação ao objeto. 
Alguns autores (IBAÑEZ, 1988; ALVARO; GARRIDO, 2006) 
apresentam difi culdade em estabelecer uma diferença entre o 
conceito de representação social e o conceito de atitude, pois 
acreditam que um conceito agrega valor ao outro, de modo 
que são indissociáveis. 

De fato, a semelhança entre os conceitos são muitas, já que, his-
toricamente, pesquisadores recorrem ao conceito de atitude para dar 
conta de contextos bem próximos aos que invocam hoje os teóricos das 
representações sociais, posto que as atitudes, segundo Ibañez (1988, p. 
61), “fazem referência a disposições cognitivas adquiridas pelas pesso-
as em relação a certos objetos sociais”, sugerindo que as atitudes se ex-
primem em relação ao objeto da representação. Como observam Neiva 
e Mauro (2011), o conhecimento das atitudes permite saber como os 
indivíduos pensam, sentem ou reagem a certos eventos. No caso, pre-
tendeu-se verifi car a direção e a intensidade da atitude dos indivíduos 
em relação ao objeto turismo em Pirambu, Sergipe.

Por meio destas três dimensões, torna-se possível analisar o con-
teúdo de uma representação e, portanto, comparar diferentes repre-
sentações, sendo que essa categorização apresenta a vantagem de in-
troduzir a ideia de uma estruturação de conteúdos (MOLINER, 1996). 
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As representações sociais podem ser produto (conteúdo) e pro-
cesso, ao mesmo tempo orientando as práticas sociais e sendo orien-
tadas pelas mesmas. Giordan e De Vecchi (1987) insistiam sobre essa 
dupla característica das representações sociais: produto e processo. 
Como produto elas são organizadas em temas, em conteúdo e no dis-
curso da realidade. Como processo, trata-se de uma atividade mental, 
em movimento para a apropriação do objeto. Ressalta-se que, neste 
estudo, buscou-se apenas identifi car o conteúdo ou produto das repre-
sentações construídas e compartilhadas sobre o turismo em Pirambu, 
Sergipe,  para, a partir daí, propor alternativas que orientem novas 
práticas sociais em relação ao objeto.

Para tanto, considera-se que as representações sociais como pro-
duto e processo estruturam-se em duas instâncias principais: um nú-
cleo central, mais resistente às mudanças, sendo a base comum pro-
priamente social e coletiva, que, segundo Abric (1998), se constitui 
como elemento fundamental da representação, pois é ele que deter-
mina, ao mesmo tempo, sua signifi cação e sua organização interna, e 
uma periférica, mais maleável e disposta a se modifi car, no intuito de 
englobar eventos, ideias e objetos que sejam contraditórios a priori 
para, ao interagir com o novo, integrá-lo na representação pré-exis-
tente ou criar uma nova representação a partir desta inovação, sendo 
mais associada às características individuais e ao contexto imediato 
e contingente nos quais os indivíduos estão inseridos (ABRIC, 1998; 
OLSCHOWSKY, 2007).

O núcleo central se caracteriza por duas funções e uma proprieda-
de que são essenciais, a saber: função geradora, em que o núcleo central 
é o elemento pelo qual se cria ou se transforma a signifi cação de ou-
tros elementos constitutivos da representação. Esse elemento adquire 
sentido ou valência, e a função organizadora, que determina a natureza 
das relações que unem os elementos de uma representação, sendo o ele-
mento unifi cador e estabelecedor da representação (ABRIC, 1994). 

Além disso, segundo o autor, existe uma propriedade essencial, 
que é a estabilidade, composta pelos elementos que mais vão resis-
tir às mudanças, e que vai determinar, em grande parte, a maneira 
como se concebe a natureza da evolução e da transformação de uma 
representação.

Em relação aos elementos periféricos, estes estão em relação di-
reta com o núcleo central, tendo um papel essencial no funcionamento 
e na dinâmica das representações. Podem, segundo Flament (1984), 
ser defi nidos como esquemas, já que por serem periféricos, são menos 
estáveis e mais permeáveis que os elementos centrais. Por estas razões 
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eles autorizam modulações individualistas da representação, ou seja, 
permitem a cada um se posicionar de acordo com variações pessoais, 
sem colocar em questão a signifi cação central (ABRIC, 1994).

Os elementos periféricos, ainda segundo o autor, constituem-se 
como objeto de interesse por alguns motivos: primeiro, porque vão 
permitir uma apropriação mais individualizada da representação; se-
gundo, pelo fato de que podem ser considerados preditores de com-
portamento, constituindo a parte operacional da representação, e em 
terceiro, porque os mesmos vão intervir nos processos de defesa ou de 
transformação da representação, e terão nisso, um papel fundamental 
na formação de um núcleo central mais estável (ABRIC, 1994).

Tal movimento pode parecer contraditório, mas é essencial no 
processo, destacando que uma representação só se transforma a partir 
do momento em que o próprio núcleo central é transformado. Portan-
to, entende-se que o sistema central é estável, coerente, consensual 
e historicamente defi nido, enquanto o sistema periférico constitui o 
complemento indispensável do sistema central do qual ele depende, 
isto porque se o sistema central é essencialmente normativo, o sistema 
periférico, é, por sua vez, funcional. Devido a ele, a representação pode 
se ancorar na realidade do momento (ABRIC, 1994). 

O desenvolvimento desta teoria é testemunho da renovação dos 
interesses pelos fenômenos coletivos, especifi camente pelas regras 
que regem o pensamento social. Com isso, o “senso comum” apare-
ce como essencial, sendo a identifi cação da “visão de mundo” que os 
indivíduos ou os grupos têm e utilizam para tomar posição, indispen-
sável para compreender a dinâmica das interações e práticas sociais 
(ABRIC, 1998).

Destaca-se que as representações se formam através de estrutu-
ras cognitivas. Abric (1998) acrescenta que as mesmas possuem qua-
tro funções essenciais, a saber: de conhecimento, identitária, de orien-
tação e justifi cadora.

Na função de conhecimento, os grupos adquirem seus conheci-
mentos através da comunicação social, concedendo a transmissão e 
difusão do saber prático comum. A função identitária é caracterizada 
pela valorização das características do próprio grupo, o que garante 
aos seus componentes estabelecer uma imagem positiva no grupo, 
protegendo suas especifi cidades e assume um papel de controle social 
exercido pela coletividade.

A função de orientação é a que norteia a conduta e refere-se às re-
presentações como um guia para os comportamentos e as práticas so-
ciais. A função justifi cadora permite aos sujeitos explicar suas atitudes 
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ou condutas em relação a outros grupos, justifi cando e preservando a 
diferenciação social. Assim, as representações podem estereotipar as 
relações entre os grupos, desse modo contribuindo para discriminar 
ou manter as relações entre os mesmos (CHAVES; SILVA, 2011).

Obedecendo a esta lógica, fi ca explicitada a relação das repre-
sentações com as atividades práticas do cotidiano. Este não é apenas 
um conceito abstrato, mas também determinante na sua relação com 
a ação e as relações sociais.

Para explicar o processo de formação das representações, Mos-
covici (1978) salienta dois aspectos importantes: objetivação e an-
coragem. A objetivação corresponde à forma como se organizam os 
elementos de uma representação social e o percurso através do qual 
adquirem materialidade, processo que envolve três momentos. Pri-
meiramente as informações, ideias e crenças acerca de um objeto são 
selecionadas e descontextualizadas e estes são reorganizados em torno 
de um esquema estruturante. 

A última etapa deste processo consiste na naturalização, de modo 
que as relações estabelecidas se constituam como categorias naturais 
e adquiram materialidade. A objetivação torna concreto aquilo que é 
abstrato, transformando um conceito em imagens, retirando-o de seu 
marco conceitual científi co. Trata-se de privilegiar certas informações 
em detrimento de outras, simplifi cando-as e dissociando-as de seu 
contexto original de produção (ALMEIDA; SANTOS, 2011). 

Já a ancoragem se refere ao fato de tudo o que se pensa sobre al-
guma coisa ter um embasamento na realidade. Quando se pensa sobre 
um objeto, o sujeito usa como referência experiências e esquemas de 
pensamento já estabelecidos. Desse modo, a ancoragem assemelha-se a 
um processo de categorização, uma vez que atribui aos objetos um local 
dentro de uma malha de signifi cados (VALA, 1996; MOSCOVICI, 1978). 
Permite, portanto, integrar o objeto da representação em um sistema de 
valores próprios aos indivíduos, denominando-o e classifi cando-o em 
função da inserção social dos mesmos. Assim, Almeida e Santos (2011) 
entendem que um novo objeto é ancorado quando ele passa a fazer par-
te de um sistema de categorias já existentes mediante alguns ajustes.

A análise do conteúdo das representações sociais pode ser feita 
sob três dimensões: a informacional, referente à quantidade e quali-
dade das informações de que se dispõe sobre o objeto em questão; a 
do campo, relativa à organização do seu conteúdo e suas proprieda-
des qualitativas e fi gurativas, e a da atitude, que remete as orienta-
ções positivas ou negativas diante do aspecto do objeto (MOSCOVICI, 
1978). Estas dimensões, segundo Moliner (1996), permitem analisar o 



183

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

conteúdo de uma representação e, portanto, comparar diferentes re-
presentações, sendo que esta categorização apresenta a vantagem de 
introduzir a ideia de uma estruturação de conteúdos.

Contextualizando o processo, Moscovici (1978) enfatiza a dimen-
são irredutível das representações sociais, destacando que a mesma 
consiste em uma organização psicológica, uma forma de conhecimen-
to que é específi ca de nossa sociedade e que não se reduz a nenhuma 
outra forma de conhecimento, pois atua a respeito da realidade social 
da mesma forma que atuam as teorias científi cas em relação aos mes-
mos objetos, mesmo que as teorias de senso comum, no caso a TRS, 
não possuam o modo de produção nem a lógica interna e tampouco a 
forma discursiva das teorias do pensamento científi co.

Ressalta-se que o turismo enquanto fenômeno social gerador de 
múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural, 
torna-se um campo rico para ser enfocado a partir da perspectiva das 
representações sociais, pois o mesmo propicia experiências psicológi-
cas e culturais aos envolvidos, foco principal da presente pesquisa (DE 
LA TORRE, 1992).

As representações sociais são, antes de tudo, produções sociocultu-
rais. Ibañez (1988) as entende como estruturas signifi cantes que emer-
gem dos grupos e que informam sobre as características desses mesmos 
grupos, privilegiando, assim, o estudo do conhecimento comum e com 
isso das crenças compartilhadas entre seus membros, formando ele-
mentos constitutivos (informações, crenças, opiniões, valores, atitudes, 
ideias, estereótipos e preconceitos), organizados e estruturados em tor-
no de um núcleo central, originado na conjuntura global – sócio – his-
tórica, política, ideológica, compondo assim uma base comum ao grupo. 

Diante do exposto, compreende-se que a TRS se constitui como um 
fenômeno complexo e como tal exige um nível de análise que respeite 
essa complexidade, demandando certo rigor sobre os conceitos e o ins-
trumental escolhido para dar conta do mesmo, ressaltando aqui a técnica 
de evocação livre a partir de um termo indutor, utilizada para identifi car o 
conteúdo das representações sociais sobre o turismo em Pirambu, Sergi-
pe, fundamentada na abordagem estrutural de Jean-Claude Abric (1994).

Metodologia das Representações Sociais

Para analisar as representações sobre o turismo e sobre Piram-
bu, faz-se necessário, segundo Abric (1994), que sejam conhecidos 
três componentes essenciais, a saber: conteúdo, estrutura interna, o 
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núcleo central e a centralidade. Nenhuma técnica específi ca consegue 
dar conta dos três elementos, desse modo o estudo da representação 
requer uma série de etapas.

A primeira etapa é composta pela coleta do conteúdo da repre-
sentação, na qual a utilização de uma entrevista parece fundamental, 
porém, considerando os limites reconhecidos desta ferramenta, de-
ve-se suplantá-los com a utilização de métodos associativos, pois os 
mesmos permitem uma melhor compreensão do objeto social das re-
presentações sociais. Além desses instrumentos, são verifi cados tam-
bém dados secundários, tais como: pesquisas que associam o tema das 
representações sobre o turismo.

Na segunda etapa, busca-se a estrutura e o núcleo central. Pri-
meiramente, procura-se a organização deste conteúdo em sistemas de 
categorias, subconjuntos temáticos ou atitudinais que constituem, de 
certa forma, o esqueleto da representação, seu sistema de apoio às téc-
nicas de agrupamento dos elementos em classes ou categorias e, pos-
teriormente, a identifi cação das ligações, das relações e da hierarquia 
entre os elementos, o que permite o acesso à organização interna do 
conjunto dos componentes da representação, colocando em evidência 
os elementos centrais. Na pesquisa será trabalhada a frequência das 
palavras, bem como um mapa conceitual, a fi m de permitir uma me-
lhor localização do núcleo central e dos elementos periféricos.

Na terceira etapa verifi ca-se a centralidade. O pesquisador já co-
nhece o conteúdo da representação, a estrutura interna e o núcleo central 
e para dar sentido à análise, deve-se contextualizá-la permitindo integrar 
os elementos situacionais, as atitudes e os valores que subtendem a pro-
dução dos indivíduos, as referências ao vivido individual ou coletivamen-
te. É essencial ainda situar a representação, descoberta no seu contexto, 
captar as ligações entre a representação social e o conjunto de fatores 
psicológicos, cognitivos e sociais que a determinaram. No estudo são evi-
denciadas, a partir desses fatores, as práticas sociais que acontecem no 
espaço vivido e as relações dessas práticas com o fenômeno do turismo. 

Inúmeros trabalhos utilizam a TRS. Anadón (2002) identifi ca 
cinco linhas de pesquisa:

1. Centrada nos conteúdos; 
2. Interessada em apreender as estruturas; 
3. Centrada nos processos cognitivos de base; 
4. Centrada nas relações entre práticas e representações;
5. Trabalhos que questionam a origem das representações.
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Vale ressaltar que a presente pesquisa se insere em duas dessas 
linhas apresentadas, pois se concentra no conteúdo das representa-
ções sociais, enfocando suas estruturas.

Cada linha de pesquisa possui uma característica metodológica 
particular: as linhas centradas no conteúdo se utilizam de metodolo-
gias mais interpretativas, como entrevistas, desenhos, questionários, 
observação participante, trabalho de campo e análise qualitativa. As 
que se interessam pela estrutura, utilizam-se mais das estratégias es-
tatísticas e da análise multidimensional. Observa-se, aqui, que as pes-
quisas em representações sociais se caracterizam por uma diversidade 
de métodos e técnicas, sejam elas qualitativas ou quantitativas, desde 
o processo de coleta ate a análise e interpretação dos dados, ressal-
tando que seus resultados têm gerado discussões e críticas no meio 
acadêmico-científi co (SOUZA, 2008).

Diante de uma variedade de métodos, observa-se que não existe 
o predomínio de uma metodologia, seja ela de caráter qualitativo ou 
quantitativo na pesquisa em representações sociais, sendo que algu-
mas se utilizam dos dois modelos.

No presente estudo, utilizou-se o método da evocação livre de pala-
vras que segundo Abric (1996), permite reduzir a difi culdade ou os limites 
da expressão discursiva. O referido método consiste em, a partir de uma 
palavra indutora, pedir ao indivíduo para produzir palavras, expressões 
ou adjetivos que lhe venham à mente. O caráter espontâneo e a dimensão 
projetiva favorecem chegar fácil e rapidamente aos elementos que consti-
tuem o universo semântico do termo ou objeto estudado. Tal método su-
gere a atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam afogados 
ou mascarados em produções discursivas. O autor considera que a evoca-
ção livre é provavelmente uma técnica excepcional para colher elementos 
constitutivos do conteúdo da representação, o que explica seu sucesso atu-
al e sua utilização sistemática em diversas pesquisas (DI GIACOMO, 1981; 
LE BOUEDEC, 1984; VERGÈS, 1992; BOMFIM, 2004; SOUZA 2008).

Os resultados obtidos pela evocação livre não é facilmente in-
terpretável. Diante disso, Grize, Vergès e Silem (1987) validaram uma 
abordagem para analisar esse tipo de material, o que pode ser descrito 
da seguinte forma:

a. Captar e analisar o sistema categorial utilizado pelos indi-
víduos, o que permite isolar o conteúdo da representação;

b. Extrair os elementos organizadores desse conteúdo, utili-
zando-se de três indicadores: frequência, ordem de apare-
cimento e importância para os indivíduos;
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c. A partir dos resultados, correlacionar as classifi cações, 
permitindo confi rmar ou reforçar a hipótese de que se está 
na presença de elementos organizadores da representação.

Com o intuito de aprimorar a abordagem, Vergès (1992) propõe 
verifi car se as palavras mais frequentes permitem criar categorias, or-
ganizadas ao redor desses termos, confi rmando assim as indicações 
sobre seu papel organizador da representação.

Para contextualizar os dados, utilizar-se-á o mapa cognitivo cria-
do por Abric (1996), inspirado na técnica do mapa mental de Jaoui 
(1979). A vantagem desse método, segundo o próprio autor, consis-
te em menor esforço e tempo por parte do pesquisador, permitindo 
coletar um conjunto de associações mais elaboradas e identifi car re-
lações signifi cativas entre os elementos do corpo de estudo, necessi-
tando apenas de uma atitude ativa de insistência e estímulo por parte 
do pesquisador. Tal técnica constitui uma ferramenta consistente de 
identifi cação do conteúdo e do signifi cado de uma representação, tan-
to que pode ser produzida individualmente ou em grupo.

Concluindo o capítulo, pode-se afi rmar que, segundo os auto-
res utilizados, uma representação se forma a partir de elementos tais 
como: informações, crenças, opiniões, valores, atitudes, ideias, estere-
ótipos e preconceitos, que se organizam em torno de um núcleo cen-
tral, que adquirem signifi cado de acordo com seu contexto histórico, 
social, geográfi co e político, embasando comportamentos e práticas 
sociais. Estes elementos podem ser reais ou imaginários, e se expres-
sam através da linguagem ou de atitudes, representando um pensa-
mento coletivo que denota uma expressão da cultura.

Desse modo, a partir de diferentes métodos e técnicas, a TRS se 
apresenta como uma abordagem consistente, pois além de ter uma base 
teórica, também se utiliza de uma metodologia própria para validação da 
teoria. No que se refere ao presente estudo, o que nos interessa é o con-
teúdo das representações sociais sobre o turismo em Pirambu, Sergipe.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE 
O TURISMO EM PIRAMBU (SE)

Neste capítulo, será apresentado o conteúdo das representações 
sociais sobre a cidade de Pirambu e o turismo, construídas e compar-
tilhadas pelos atores sociais dessa comunidade. Vale salientar que o 
corpus dessa pesquisa terá sua análise no mapa conceitual, advindo 
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da evocação livre de palavras e do discurso elaborado pelos sujeitos. 
Na primeira etapa foi captado e analisado o sistema categorial, através 
das palavras mais frequentes, com a fi nalidade de isolar o conteúdo 
da representação social e elabor mapas cognitivos. Esses mapas po-
dem ser entendidos, ainda, como conceituais ou mentais, e são defi ni-
dos como ferramentas metodológicas que se consagram nos estudos e 
nas pesquisas em Psicologia Social (SERPA, 2005). Desde o clássico A 
imagem da cidade, de Lynch, 1991, vem sendo utilizado também para 
avaliação dos espaços urbanos e das estratégias de apropriação e de 
territorialização dos diversos agentes e grupos sociais. 

Também chamado de cartografi a cognitiva, Burckhardt (1985) 
acredita que os mapas cognitivos são parte integrante e indissociável 
das práticas espaciais, pois possibilitam a resolução de problemas co-
tidianos e norteiam as estratégias de apropriação de espaço pelo ho-
mem. Logo, os mapas cognitivos, segundo esse autor, são imagens 
mentais formadas visando apreender e representar a complexidade do 
mundo, ou seja, uma estratégia cognitiva de apreensão da realidade. 

Num segundo momento, o discurso dos gestores públicos foi 
analisado e interpretado com base no método de Bardin (1988), evi-
denciando outras imagens.

Finalmente, essas imagens foram correlacionadas a fi m de verifi -
car e/ou refutar a hípotese sobre a existência do turismo em Pirambu, 
Sergipe. Vale destacar que a evocação livre de palavras apresenta um 
limite sobre o objeto de estudo. Portanto, utilizou-se, como instrumento 
complementar, a entrevista semiestrtuturada. O conteúdo desse primei-
ro instrumento utilizado partiu das palavras indutoras, no caso cinco 
palavras produzidas espontaneamente pelos participantes da pesquisa. 
Assim, a estrutura da representação social está associada à cognição 
dos sujeitos, bem como ao seu afeto com o objeto social. Logo, busca-
se compreender as representações sociais construídas pela comunida-
de de Pirambu acerca do lugar turístico e do turismo, como forma de 
identifi car elementos formadores de identidade socioterritorial, a fi m 
de elaborar estratégias que orientem as práticas sociais, condutas e os 
comportamentos para o desenvolvimento da atividade turística local.

A imagem de Pirambu e do turismo a 
partir da evocação livre de palavras

Os mapas cognitivos sobre Pirambu, Sergipe, o turismo são re-
sultados da frequência de palavras evocadas durante o recolhimento 
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dos dados. O mapa específi co de cada palavra evocada foi analisado e 
interpretado separadamente, e trouxe as representações sociais sobre 
o objeto de estudo, nesse caso, a existência do turismo em Pirambu. 
Para tanto, foram aplicados 472 questionários, simultaneamente, sen-
do 236 para cada palavra indutora, totalizando 1.180 palavras. Essas 
palavras sinônimas e semanticamente próximas nas diversas catego-
rias foram agrupadas em ordem decrescente de frequência.

Nessa primeira etapa de estudo, foi solicitado, aos pescadores, 
comerciantes, moradores antigos, professores e estudantes, que escre-
vessem cinco palavras que viessem a sua mente quando pensassem em 
Pirambu e em turismo. Esses dados nortearam a criação da imagem 
sobre o turismo em Pirambu, e representam as opiniões, ideias, crenças, 
atitudes, valores, preconceitos, estereótipos e mitos sobre o objeto social.

Salienta-se que a palavra Pirambu foi questionada em primeiro 
plano, com o objetivo de minimizar a infl uência de um termo sobre o 
outro, o que poderia escamotear os resultados referentes à existência 
da prática do turismo nesse município.

Ao analisar os dados presentes na Figura (6) é possível perceber 
que a imagem com maior destaque está ligada à ideia de belezas natu-
rais (114) e cultura (112) e se desdobra em mais cinco elementos conse-
cutivos que são: praia (93), abandono (92), estrutura (84), desemprego 
(77) e esperança (69). De acordo com Abric (1994), este é o núcleo cen-
tral da estrutura das representações sociais sobre a cidade de Pirambu.

FIGURA 6 – Mapa conceitual  das representações sociais acerca de Pirambu

Fonte:  Pesquisa  primária do autor.
Nota: Elaboração do autor, 2012.
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Segundo os participantes da pesquisa, a cidade, em si, é apre-
sentada, por um lado, a partir da noção de espaço natural e, por outro 
lado, como espaço de cultura. Como espaço natural, a praia e sua be-
leza se evidenciam através dos valores que lhe são atribuídos, como 
tranquilidade (54) e gente boa (32), seguido da pesca (57) e do pes-
cado (48), que são elementos identitários que reforçam a cultura do 
pirambuense, uma vez que a organização espacial desse lugar se deu 
na segunda metade do século XIX, por pescadores (SILVA, 2001). Per-
cebe-se que a palavra tamar (32) também gravita em torno do núcleo 
central (beleza natural). Pode-se inferir que essa palavra veio à tona, 
pois, situado dentro da Reserva de Santa Izabel, Pirambu abriga a pri-
meira base do Projeto Tamar instalada no Brasil. 

Associando o termo cidade ao conceito de espaço urbano, Siviero 
(2006) o explica como um conjunto de diferentes usos da terra (co-
merciais, de serviços, industriais, residenciais, de lazer, dentre outros) 
sobrepostos entre si, o que retrata um espaço fragmentado. É nessa 
concepção teórica de fragmentação, que mesmo sendo um lugar que 
apresenta uma beleza natural, com praia, uma reserva ecológica e a 
Base do Tamar, a palavra turismo (7) apresenta uma baixa frequên-
cia. Isso pode signifi car que essa atividade não pertence a uma prática 
exercida nesse lugar, bem como uma baixa identifi cação para os ato-
res sociais dessa comunidade. Todavia, esse elemento que gravita em 
torno do núcleo central da representação social está articulado nessa 
ideia de lugar, uma vez que cada uma de suas partes mantém relações 
espaciais com as demais.

Retomando a ideia de espaço urbano de Siviero (2006), Piram-
bu é, ainda, um refl exo da sociedade do presente e do passado, que 
deixa suas marcas na sua organização espacial sendo assim desigual e 
mutável, como é natural. É condicionante social, ou seja, o lugar onde 
as diversas classes sociais vivem e se reproduzem. A noção de cidade 
envolve também as crenças, os valores e mitos criados na sociedade 
e projetados nas formas espaciais e materializados na natureza e na 
cultura local.

Associado a essa noção de espaço urbano e suas relações, al-
guns aspectos negativos do turismo se apresentam nas representa-
ções construídas pelos moradores, indicados pelo núcleo central, 
a cultura do lugar e por algumas palavras que estão ligadas a ele, 
como elementos periféricos como abandono (92), estrutura (84), de-
semprego (77), corrupção (57), saúde (42), educação (39), comércio 
fraco (35), investimentos (34), violência (28) e pobreza (17). Essas 
palavras constituintes da representação social do lugar, construídas 
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e compartilhadas pela comunidade, podem ser explicadas pelo fato de 
o município já ter passado por uma intervenção estadual, fato este que 
tem refl exos até hoje, acarretando na falta de investimentos na área da 
saúde, educação e economia, gerando, por sua vez, pobreza e violência.

Estas ideias dos participantes defi nem bem a organização políti-
ca, social e econômica de Pirambu. Segundo Carlos (1994), uma cidade 
concentra pessoas e seus meios de produção, logo é o lugar da divisão 
econômica e social do trabalho dentro de um processo produtivo na 
totalidade do espaço produzido. 

Nesta perspectiva, essa cidade se constitui nas suas condições his-
tóricas necessárias, transcendendo uma concepção meramente econô-
mica, para chegar às questões sociais, políticas, ideológicas e jurídicas, 
articuladas, em sua totalidade, na formação econômica e social. Ferrara 
(1990) também explica que a história da imagem urbana se confi gura 
como uma história onde o individual e o coletivo se imbricam alego-
ricamente, determinando certa confusão que não permite afi rmar se a 
imagem é da cidade ou do crítico à procura do espaço perdido.

A partir da análise desse mapa conceitual, pode-se revelar uma 
imagem positiva de Pirambu como um lugar que se destaca pelas bele-
zas naturais, pelo reconhecimento da sua cultura, reforçada pela prá-
tica da pesca e utilização desse produto na sua culinária, bem como a 
tranquilidade e índole das pessoas que aí habitam. Por outro lado, a 
imagem negativa que se contrapõe evidencia os elementos que refor-
çam o sentimento de desamparo da comunidade e o abandono do seu 
lugar de vivência. Entretanto, diante das adversidades, é possível des-
tacar a crença dos atores na transformação do panorama desse lugar, 
que é mais que urbano e mais que um modo de produzir, é também um 
modo de consumir, pensar e sentir. É um modo de vida que aparece 
como forma de apropriação deste espaço produzido.

Para o mapa conceitual sobre turismo (FIGURA 7), verifi ca-se 
que é possível perceber que as palavras que aparecem com maior des-
taque para o núcleo central são: lazer (215), festa (168), estrutura (121), 
renda (93) e praia (90).

Em uma primeira análise, percebe-se imagem de dois segmentos 
do turismo. De lazer (125) e de sol e praia (90). Isto signifi ca que a 
representação social desses atores é construída a partir de uma ideia 
e uma opinião sobre o turismo infl uenciada pelo marketing do Estado 
de Sergipe. 

Souza (2002) também mostra, de forma clara, a diferença entre 
os espaços de representação dos diferentes agentes e grupos produtores 
do espaço de Morro de São Paulo, Bahia. A autora trabalhou com vários 
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grupos, entre eles pescadores, e verifi cou que, considerando os elemen-
tos referenciais/afetivos, o espaço de representações dos pescadores é 
mais rico e diversifi cado, em relação aos turistas e trabalhadores do tu-
rismo, que reproduzem, em geral, uma representação estereotipada do 
lugar. Para a autora, o lugar da comunidade é determinado por uma 
“racionalidade sensível”, onde convivem imagens e referenciais não co-
optados pela imagem hegemônica do lugar, ou seja, uma imagem de 
Morro de São Paulo concebida por instâncias do poder, desenvolvida 
pelo Prodetur-NE em parceria com o Governo do Estado. 

Gil e Oliva (2009) corroboram esses resultados, ao destacar que 
quando um órgão defi ne uma região de turismo sem levar em conside-
ração as representações sociais da comunidade, está apenas defi nindo 
a existência de um potencial turístico. 

Em contrapartida, os participantes reconhecem o turismo como 
uma atividade econômica capaz de gerar emprego (29) e renda (93), 
mesmo que o lugar ainda não apresente uma infraestrutura para tal 
(atendimento 11), bem como a presença do Projeto Tamar (11).

A concepção dos atores sociais, que envolve a ideia e opinião so-
bre o turismo, quando associada ao discurso teórico de Siviero (2006) 
sob o ponto de vista espacial, remete ao entendimento de uma prática 
consumidora do espaço, responsável também pela produção e trans-
formação do mesmo, sendo que sua complexidade é expressa pelas 
relações sociais e pela sua materialização, que compõe o seu proces-
so de produção. Porém, a organização do espaço turístico requer uma 
crescente racionalidade, que deve estar apoiada em um processo de 

FIGURA 7 – Mapa conceitual  das representações sociais acerca do turismo

Fonte: Pesquisa primária do autor. 
Nota: Elaboração do autor, 2012. 
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planejamento dotado de ações responsáveis e de objetivos previamen-
te estabelecidos. Nesse sentido, o turismo utiliza-se de toda a infra-
estrutura e das facilidades do espaço urbano para seu pleno desen-
volvimento, o que não acontece plenamente em Pirambu, segundo os 
participantes da pesquisa.

Por outro lado, a festa (168) se evidencia como um elemento iden-
titário da cultura (65) e do lugar pela sua natureza (84), tranquilidade 
que pode propiciar o descanso (45) para o turista (27), bem como sua 
culinária (67), visto que o município sempre se destacou no cenário 
estadual pelas manifestações culturais que fazem parte do calendário 
de eventos, e se apresentam, segundo eles, como atrativos (41) e opor-
tunidade de conhecimento (44), como: Carnaval, Culturarte, Festa 
da Padroeira Nossa Senhora de Lurdes com a guerra das cabacinhas. 
Apesar de esses atrativos serem potenciais para um possível desenvol-
vimento (11) da prática do turismo, fi ca evidente, para a comunidade, 
que essa prática pode gerar impactos negativos (49) para o lugar.

Essas ideias contraditórias sobre a existência do turismo podem 
ser explicadas a partir do discurso de Cruz (2001), que faz uma dis-
tinção entre: o espaço produzido pela prática do turismo; e o espaço 
urbano. No primeiro caso, esta situação não se efetiva em Pirambu, 
pois, segundo o autor, trata-se da criação de um novo espaço produ-
tivo. Já o espaço urbano de Pirambu em si constitui-se suporte e, ao 
mesmo tempo, atrativo para o turismo, através dos elementos naturais 
e culturais que se materializam nesse espaço. Logo, segundo Siviero 
(2006), muitas cidades, por si mesmas, se constituem em atrativo tu-
rístico, e o turismo pode, por sua vez, contribuir para transformar a 
imagem da cidade.

A imagem do turismo construída pelos pirambuenses está inse-
rida na crença coletiva de uma possibilidade de transformação do es-
paço natural e cultural em um lugar turístico, otimizando as relações 
sociais e econômicas. Portanto, a representação social do turismo em 
Pirambu, construída pelos atores sociais e revelada pelo seu conteúdo, 
implica numa imagem tanto positiva como negativa, que se apresenta 
como um campo de forças entre uma representação de turismo vei-
culada pelo marketing para o Estado e aquela idealizada pelos atores 
sociais e evidenciada por meio de crenças coletivas. 

Para Bordieu (1989), o campo de forças pode ser defi nido como 
um espaço social onde os agentes que estão situados concorrem e dis-
putam relações de poder. Isto signifi ca dizer que os atores sociais de 
Pirambu ocupam posições relativas nesse espaço de relações e travam 
embates, cada qual com possibilidades diferenciadas sobre o mundo 
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material e simbólico. Assim, os confl itos ambientais, políticos, ideoló-
gicos, sociais e culturais tornam-se o foco desse trabalho, pois, deste 
ponto de vista, toma-se o campo de forças e o campo simbólico como 
centrais para as disputas de signifi cados e representações sociais do 
turismo em Pirambu.

Pode-se afi rmar que as ideias negativas sobre o turismo são, em 
algum momento, sublimadas positivamente pelas ideias e opiniões 
que a comunidade tem pelo seu lugar de vida neste espaço, que não 
se confi gura como um lugar turístico, mas apresenta potencialidades 
naturais e culturais que podem se confi gurar como atrativos turísticos.

Quando a representação destaca essa realidade, percebe-se en-
tão uma noção de confl ito e luta simbólica que é explicado por Olivei-
ra (2004), quando a autora busca analisar o campo ambiental, aqui 
o lugar, num jogo de relações entre o campo de luta política e de sig-
nifi cações. Essas relações são caracterizadas pelo jurídico e político, 
defi nido por Bordieu (1989) como o espaço social de diferenciações 
onde são travadas as lutas de poder e as lutas simbólicas, nas quais os 
atores sociais se esforçam para manter ou transformar a estrutura das 
relações existentes, legitimando, ou não, práticas sociais e culturais.

Bomfi m (2005), citado por Souza (2008), explica que os estu-
dos sobre as representações sociais buscam explicar a relação entre as 
produções mentais e as dimensões materiais e funcionais da vida dos 
grupos. Nesse contexto, a representação social é parte do cotidiano 
dos pirambuenses, constituindo-se como um produto da comunicação 
e da linguagem que se organiza em imagens. 

A Imagem do turismo em Pirambu através do discurso

Para a análise das entrevistas semiestruturadas realizadas com 
5 gestores públicos, secretário da cultura (P1), secretário adjunto do 
Turismo (P2), secretário da saúde (P3), coordenador regional do Pro-
jeto Tamar (P4) e presidente do Condepi (P5), buscou-se identifi car 
os elementos de caracterização e defi nição do turismo em Pirambu e o 
julgamento de valor sobre ele.

Perguntando sobre a opinião dos participantes a respeito da des-
crição de Pirambu para o turista, a maioria dos participantes demons-
tra pouco conhecimento sobre o município, e apresentam ideias vagas 
quanto à descrição do mesmo ou quando transferem a responsabilida-
de do conhecimento para outros. Esta afi rmativa é reforçada a partir 
dos verbetes: 



194

Percepção, interpretação e planejamento no turismo

“Paisagens, diversos pontos turísticos, a cultura“ (P1).
“Procure a secretaria de Turismo. Todas as informações so-
bre pontos turísticos, opções, bares, restaurantes, pousadas 
você encontra lá, além disso, você pode visitar o alagamar e 
conhecer o trabalho com a mangaba que se faz lá” (P3).
“Eu diria que o secretário de Turismo deveria se apresentar 
mais pra organizar as coisas” (P5).

Vale destacar o discurso que descreve o município com proprie-
dade, a partir da fala do participante (P4).

“Pirambu é uma pequena cidade de pescadores que tem um 
poder ambiental muito importante, de destaque nacional, 
porque nesse município se encontra a maior população bra-
sileira da menor tartaruga marinha, temos aproximadamen-
te 3000 ninhos de TM. Do ponto de vista não da conserva-
ção, mas do ponto de vista de levantar uma bandeira para 
o Turismo é uma coisa muito importante, além de alguns 
recursos que o município contempla como uma unidade de 
conservação como a reserva biológica, agente é banhado 
por um rio, por um oceano, temos inúmeras lagoas. Além 
de o município ter uma atividade cultural bem interessan-
te, grupos folclóricos bastante representativos, quando você 
compara o tamanho do município e a quantidade de grupos 
folclóricos, artesanato de grande expressão como o trabalho 
de palha de uricuri, o trabalho com esteiras de junco, então 
são trabalhos muito importantes no município”.

A imagem de Pirambu, descrita pelos gestores, está defi nida na sua 
totalidade urbana, somada aos elementos turísticos por ela incorporados. 

Perguntando sobre a existência ou não da prática do turismo no 
município, para a maioria existe um turismo, mas vale ressaltar que 
este ainda é incipiente em função das explicações dos participantes. 
Para P1 há uma necessidade de investimento, P2 clama por uma me-
lhor organização e para P5 existe um turismo, mas carece de divulga-
ção. Mesmo com a unanimidade de respostas sobre uma prática tu-
rística que exige uma infraestrutura, vale ressaltar a resposta de P4, 
quando explica de forma consistente, sobre a não existência do turis-
mo na cidade de Pirambu.

“Turismo tem em Pirambu porque o conceito de Turismo é 
muito abrangente, existem várias linhas, eu acho que o Tu-
rismo em Pirambu é um Turismo que não expõe ao turista 
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a situação real do município e da interação que as pessoas 
tem porque o turista que vem e passa por aqui o máximo 
que pode fazer é almoçar no lugar então  não tem nenhuma 
relação pra mim da comunidade com o turista, isso é uma 
pena porque se o turista permanecesse mais além de co-
nhecer melhor as pessoas, as pessoas que deveriam ganhar 
com o Turismo não estão”.

Segundo Siviero (2006), os fragmentos dos discursos aqui apre-
sentados permitem considerar a necessidade de integrar as ações que 
delineiam a organização espacial de Pirambu, através do planejamen-
to com as políticas setoriais de desenvolvimento turístico, numa ação 
administrativa conjunta e participativa. Considerando o julgamento de 
valor sobre o turismo (opinião, preconceito, estereótipo, ideia, crença e 
mito), verifi cou-se que para a primeira questão sobre a representação 
do Turismo para os participantes, a maioria diz que é importante vez 
que pode possibilitar a geração de emprego e renda para a comunidade. 
Mas a fala de P4 destaca a relação do turismo com o Projeto Tamar na 
medida em que a mídia pode veicular e divulgar a cidade para o cenário 
nacional. Essa afi rmativa pode ser ilustrada a partir do verbete:

“Pra mim como pessoa talvez muito pouco porque onde 
tem turista na cidade é uma coisa que mais degrada do que 
constrói, mas como instituição agente não pode negar que 
no trabalho que agente faz o Turismo traz um respaldo pra 
nossa atividade, porque mesmo quando às vezes a comu-
nidade se contrapõe ao trabalho que nós realizamos, mas 
quando você coloca isso no cenário nacional, essa não é a 
verdade, é tanto que a maior quantidade de veiculações na 
mídia sobre Pirambu está atrelada às atividades que agente 
realiza.”

Em seguida, pergunta-se sobre a importância do turismo para a 
cidade. As respostas apontam que a maioria dos participantes acredi-
ta no turismo como uma alternativa de desenvolvimento. Entretanto, 
percebe-se que eles desconhecem as diretrizes e estratégias de plane-
jamento para um turismo com sustentabilidade quando associam a 
importância da atividade apenas ao aspecto da geração de emprego e 
renda (P1) ou como um catalizador de relações (P3). Destaca-se, en-
tão, o discurso de P4, reforçando a ideia da alternativa do desenvolvi-
mento em virtude do desgaste das tradicionais fontes econômicas do 
município, ressaltando que, para a implementação do turismo, faz-se 
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necessário um planejamento, condição maior do PRT (Plano Regional 
do Turismo), a saber:

“Eu acho que Pirambu, depois da decadência do coco e 
também do camarão, o camarão a qualquer momento vai 
ter um colapso porque é muito precário, mesmo dentro da 
realidade do Nordeste, onde tem uma posição de destaque, 
ela vem perdendo força, por conta da pressão em cima des-
ses estoques, mas Pirambu tem uma alternativa muito in-
teressante que é o Turismo, mas isso merece uma refl exão 
das pessoas, da sociedade, dos políticos, do tipo até quando 
Pirambu suporta o que está sendo feito com ele? Então eu 
acho que precisa repensar isso, redirecionar isso, Piram-
bu tem algumas difi culdades, não tem plano diretor, que 
é uma coisa extremamente importante, inclusive é uma 
obrigação legal de uma cidade que trabalha com o Turismo 
ter um plano diretor pra ordenar exatamente a questão da 
ocupação territorial e fazer com que o turista se sinta con-
vidado a permanecer um tempo maior no município.”

Pergunta-se sobre as infl uências do Turismo na cultura local. 
As respostas apontam para modifi cações a partir das relações entre 
o a comunidade receptora e o turista. Nesse sentido, os participantes 
apontam impactos positivos e negativos. Os positivos podem ser enu-
merados como: desenvolvimento local, resgate às tradições culturais. 
E os negativos são brigas, droga, doenças, De maneira mais explícita, 
P4 explica que:

“Eu acredito que sim se for de uma forma ordenada, se não 
é muito difícil porque Pirambu vem há anos se destacando 
como uma cidade turística, cidade do carnaval é você olha 
pra dentro da cidade e você vê que tem diversas fragilida-
des, muitas fragilidades e que isso de certa forma afugenta 
o turista que pode trazer benefícios para a comunidade. O 
Turismo que na sua maioria das vezes tem sido feito em Pi-
rambu não trazem benefícios a comunidade, a comunidade 
não percebe isso e não interage com o turista e o turista mui-
tas das vezes acha que conheceu Pirambu e não conheceu”.

Considerando a consolidação da atividade turística no tempo e 
no espaço, os participantes são unânimes em apontar os seguintes ele-
mentos: sazonalidade, divulgação, das condições fi nanceiras do mu-
nicípio, manutenção dos eventos. Percebe-se, aqui, uma fragilidade 
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em relação à capacidade dos gestores que lidam com o planejamen-
to urbano e turístico do município. Logo, quando se pergunta sobre 
para quem a atividade turística chama mais a atenção, a maioria dos 
participantes responde que o turismo está voltado para os visitantes. 
Entretanto, P4 afi rma que:

“O visitante é atraído pela repercussão que a sociedade tem 
com relação a Pirambu, principalmente com a questão do 
carnaval. O carnaval atrai muitas pessoas para cá, muitas 
pessoas que inclusive não sabem exatamente que tipo de 
carnaval é esse. Quando a pessoa não se desloca pra Sal-
vador, pra Recife, pro Rio, grandes eventos carnavalescos, 
vem a Pirambu então Pirambu recebe realmente um grande 
contingente de pessoas geralmente que vem de pequenas ci-
dades do nosso estado e quando chega aqui cria um estresse 
na cidade que não tem condição de absorver; isso é ruim pra 
população e é ruim pra o turista. Do ponto de vista da comu-
nidade, eu acredito que deseja trazer esse turista, receber o 
turista, só que ela não interage em momento nenhum na sua 
vida ou na sua atividade, nem refl ete sobre a questão do Tu-
rismo, então isso é uma coisa que não faz com que o Turismo 
ou a quantidade de turista possa crescer no município”.

A representação social sobre o turismo em Pirambu, a partir do 
discurso, revela uma imagem da inexistência de um turismo planejado 
em detrimento de uma prática estereotipada de turismo, uma vez que 
sua divulgação é feita em função do Estado de Sergipe, de maneira 
generalizada, sendo que esta não garante a abrangência ao município. 
Contudo, essa imagem revelada pela representação social e construída 
pelos gestores evidencia uma ideia de turismo embasada no reconhe-
cimento de um potencial existente no lugar para o desenvolvimento do 
local e, portanto, uma alternativa para o município. Desse modo, pode-
se verifi car a presença do visitante, sem que efetivamente existia uma 
prática do turismo no local. Assim, essa representação social, segundo 
Moscovici (1976), se confi gura como um conjunto de ideias e opiniões 
e valores que os gestores e moradores de Pirambu têm sobre um objeto 
social, pois eles são atores sociogeográfi cos, aqueles que pensam, re-
fl etem e constroem seu espaço social, pelas suas proposições de cons-
ciência coletiva. Essa ideia é reforçada por Jodelet (2001) que entende 
a representação social como uma forma de conhecimento socialmente 
elaborada e partilhada, que tem uma visão prática e concorre para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social.
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Para Baldissera (2004), a não participação e a desinformação a 
respeito do turismo, quando ele existe, mesmo de forma estereotipada 
no lugar, podem ser explicadas pelo fato das comunidades recepto-
ras não participarem ativamente dos processos decisórios da comu-
nicação pública do turismo. Assim, é perceptível a inclinação positiva 
sobre o turismo nas falas dos gestores públicos, dos políticos, dos em-
preendedores e dos investidores, em detrimento da pouca importância 
da comunidade local. Logo, no momento em que o poder público de 
Pirambu decide sobre a prática do turismo nesse lugar, ele tende a im-
por, à comunidade, uma imagem dessa atividade que não corresponde 
a uma signifi cação que a mesma tem para ela.

Nessa perspectiva, esse mesmo autor justifi ca porque o turismo 
não tem sentido concreto para a comunidade, afi rmando que o lugar 
que essa atividade ocupa na teia simbólica parece ser algo periférico e 
de responsabilidade dos outros. Portanto, os signifi cados atribuídos ao 
turismo, em Pirambu, pelos atores sociais, assumem a imagem para-
digmática, tanto positiva, quanto negativa.

Modelo teórico sobre a representação 
social do turismo em Pirambu

O modelo teórico que será apresentado foi construído a partir do 
produto das representações sociais sobre o turismo em Pirambu. Esse 
produto corresponde às imagens de Pirambu e do turismo elaboradas 
a partir da evocação livre de palavras que foram sobrepostas às ima-
gens construídas através do discurso dos gestores.

Vale salientar que esse modelo apresenta, por um lado, ideias, 
crenças e valores sobre o lugar de vivência, expressando sentimentos 
identitários por parte dos atores sociais. Sendo que, por outro lado, 
sobre a prática de turismo nesse lugar, é possível afi rmar que uma 
imagem estereotipada se confi gura, uma vez que o turismo real não é 
aquele desejado ou idealizado. 

Para Yázigi (2005), o turismo surge como uma das novas funções 
do espaço, seja ele urbano ou rural (grifo nosso), e como tal ocupa o 
topo das prioridades estratégicas de desenvolvimento local, uma vez 
que ele pode permitir a preservação e promoção dos recursos natu-
rais, sociais e culturais, podendo ainda contribuir para a geração de 
rendas e melhoria de serviços básicos para a população local. O reco-
nhecimento da atividade turística pela comunidade e pelas institui-
ções sociais se faz necessário, pois os grupos sociais são portadores 
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dessa redefi nição a partir de suas representações positivas e negativas. 
Logo, o turismo que existe numa localidade nem sempre é aquele que 
se pretende pela comunidade.

Nesta perspectiva, o modelo ilustra bem essas contradições que 
revelam pontos positivos e negativos pelas ideias e opiniões que se 
compartilham entre os atores sociais. Essas cognições traduzidas em 
conhecimentos sobre o objeto, segundo a teoria, são oriundas das suas 
experiências, observações e crenças. Portanto, buscou-se apreender, do 
espaço vivido, aquilo que se considera “a questão fundamental da reali-
dade” ancorada na articulação entre os conceitos e a teoria, na tentativa 
de compreender as representações sociais do turismo em Pirambu, per-
mitindo, futuramente, delinear proposições que auxiliem nas mudanças 
de práticas, condutas e comportamentos sociais nesse lugar.

As formas reveladas pelas palavras e pelo discurso dos atores so-
ciais estão ancoradas na expressividade do patrimônio natural e cultu-
ral, que está inserido na cidade de Pirambu, e possui  marcas, valores 
e simbolismos que refl etem as ações dos pirambuenses e sua forma de 
fi xação no espaço. Por sua vez, estes bens, considerados como símbolos, 
refl etem um código de linguagem que se estabelece através de imagens.

Estas imagens, para serem decodifi cadas, são interpretadas pela 
Teoria das Representações Sociais, que busca elucidar através de suas 
funções o que a natureza e a cultura representam para os variados su-
jeitos que se relacionam em Pirambu (FIGURA 8).

FIGURA 8 – Diagrama da representação social do turismo em Pirambu

TURISMO PIRAMBU TURISMO EM 
PIRAMBU

Praia, Lazer, 
Festa, Visitante

Ideias, opiniões, 
crenças e valores

Beleza Natural;
Cultural;

Tranquilidade;
Acolhimento

Falta infra-
estrutura; 

Possibilidade de 
geração renda

EstereótipoJogo de Forças

Fonte: Fonte primária de pesquisa. 
Nota: Elaborado pelo autor, 2012. 
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O núcleo central que se estabelece nessa representação social 
tem o lugar de vivência, Pirambu, onde ocorrem as práticas sociais. 
O núcleo é explicado por estas práticas que são exercidas em função 
do cotidiano dos moradores, e é caracterizado pela sua função gerado-
ra, natureza, cultura, tranquilidade e acolhimento, que são os 
signifi cados positivos atribuídos a esse lugar como território, onde o 
sentimento de afetividade serve como elo para a construção das iden-
tidades espaciais, culturais e sociais. Esses elementos positivos do nú-
cleo central transformam a signifi cação de outros elementos constitu-
tivos da representação, que são positivos e/ou negativos. 

Para Abric (1994), esta função organizadora determina a natureza 
das relações que unem elementos de uma representação. Nesta pesqui-
sa, o modelo teórico elaborado a partir dos resultados demonstra que 
alguns elementos resistem às mudanças, como praia, festa, lazer e 
acolhimento, que gravitam em torno do objeto social turismo. Per-
cebe-se que estes correspondem àqueles da representação social sobre 
Pirambu, lembrando natureza, cultura, tranquilidade e acolhimento. 
A imagem do turismo construída pelos pirambuenses está inserida na 
crença coletiva de uma possibilidade de transformação do espaço na-
tural e cultural, em um lugar turístico, otimizando as relações sociais 
e econômicas. Assim, a representação social do turismo construída em 
Pirambu, implica numa imagem positiva do lugar que pode, a partir 
de seus atrativos, viabilizar a prática do turismo no local.

Quanto aos elementos periféricos, estes estão em relação direta 
com o núcleo central, tendo um papel essencial no funcionamento e na 
dinâmica das representações. Segundo Flament (1984), tais elementos 
podem ser defi nidos como esquemas, que por serem periféricos, são 
menos estáveis e mais permeáveis que os elementos centrais. Por estas 
razões eles autorizam modulações individualistas da representação, 
ou seja, permitem a cada um se posicionar de acordo com variações 
pessoais, sem colocar em questão a signifi cação central (ABRIC, 1994).

Nesse ponto de vista, destacam-se, em geral, para o turismo em 
Pirambu, corrupção, geração de renda, falta de infraestrutura, 
atrativos, pobreza e violência, elementos periféricos que se cons-
tituem como objeto de interesse, pois permitem uma apropriação mais 
individualizada da representação, na medida em que são considerados 
preditores de comportamento no espaço representado. Tais representa-
ções, segundo Lefebvre (2006), possuem a capacidade de incorporar os 
sentimentos, os ideais ou as frustrações do indivíduo, assim elas são cons-
truídas a partir dos desejos e das vontades, revelando imagens tanto po-
sitivas como negativas. Quanto à imagem negativa e estereotipada, 
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esta se insere como uma consequência do campo de forças existente entre 
o ideológico, o político e as práticas sociais exercidas nesse lugar.

Para o termo estereótipo, Techio (2011) designa o conjunto de ca-
racterísticas que os membros de um grupo social se atribuem sistema-
ticamente ou atribuem a outro grupo ou objeto social. Neste sentido, 
as informações sobre turismo são processadas por esquemas cogni-
tivos que, apesar de escassas, iniciam um processo dedutivo de expec-
tativas, por vezes exageradas, que podem incorrer em um componente 
preditivo nas relações intergrupais. Logo, o turismo é idealizado e não 
uma prática realmente exercida.

É perceptível a sobreposição de elementos do núcleo central e 
periférico, mas eles distinguem bem o território de suas potencialida-
des naturais e culturais, seus atrativos e confl itos. Essas atitudes fa-
voráveis e desfavoráveis sobre o Turismo em Pirambu correspondem, 
segundo Moliner (1996), à orientação em geral dos atores sociais em 
relação ao objeto, e podem permitir a mudanças de práticas sociais e 
do turismo nesse lugar. 

A representação social do turismo em Pirambu se constitui como 
um produto organizado em temas, em conteúdo e discurso da reali-
dade social e espacial. Lembrando que, neste estudo, buscou-se ape-
nas identifi car o conteúdo ou produto das representações construídas. 
Então, o campo complexo e dialético das representações é explicado, 
por Guareschi (1995), através do seu caráter simbólico e imaginativo 
dos saberes que são construídos e compartilhados pelos sujeitos que 
se empenham em entender e atribuir sentido ao mundo em que vivem. 
Nesse sentido, o valor atribuído ao objeto social representado possi-
bilita a compreensão dessa realidade, dá homogeneidade ao grupo e 
defi ne assim, segundo Moliner (1996), os princípios fundamentais em 
torno dos quais se constituem as representações: simplicidade, con-
cretude e consenso historicamente marcado, imagético e coerente. 

Portanto, segundo Abelson (1976) e Guimelli (1989), esse cená-
rio (scripts) pode permitir, a partir das expectativas dos pirambuen-
ses como atores sociais observadores e participativos, a prescrição de 
condutas e comportamentos. Tal cenário será melhor contextualizado 
a seguir  nas considerações fi nais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo foram analisadas as representações sociais 
construídas pela comunidade local de Pirambu acerca do lugar turístico 
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como forma de identifi car elementos formadores de identidade socio-
territorial, que podem servir de subsídios para a elaboração de estraté-
gias que orientem as práticas sociais para o desenvolvimento da ativida-
de turística local.

Para tal, pode-se afi rmar que os atrativos turísticos que compõem 
a Região na qual está inserido o município de Pirambu apresentam 
enorme potencial para o desenvolvimento de segmentos relacionados, 
em especial, ao turismo de sol e praia. Este potencial é reconhecido pela 
comunidade e pode ser verifi cado a partir de associações com suas be-
lezas naturais tais como praia, mar, lagoas, dunas, cachoeira, entre ou-
tros, que emergem na estrutura das representações. Além das belezas 
naturais, a comunidade destaca a cultura do local, a partir de suas ma-
nifestações, como um elemento importante, sobretudo as festas, como 
o carnaval, que é considerado a principal festa do local. Apesar disso, 
tais manifestações têm sido planejadas para o público externo, sem uma 
consulta interna, o que gera uma indiferença na comunidade local.

Isso leva a crer que estes elementos são formadores de uma iden-
tidade coletiva e socioterritorial da comunidade, sendo a partir dela 
que as relações vão se estabelecendo nesse espaço e os indivíduos vão 
atribuindo signifi cado às coisas.

No que se refere ao turismo, os dados mostram que a comunida-
de tem conhecimento do que seja a atividade, bem como os aspectos 
positivos e negativos que a envolvem. Entretanto, quando relacionado 
à Pirambu, o termo quase não é lembrado, o que indica uma inexistên-
cia da atividade no local, o que pressupõe que a comunidade reconhece 
Pirambu como um lugar de visitação. A compreensão do turismo pela 
população se mostra estereotipado, pois tal segmento se apresenta de 
maneira mais generalizada por todo o Estado sem levar em considera-
ção as particularidades do local.

Pode-se afi rmar, portanto, que, mesmo reconhecendo grande po-
tencial para alguns segmentos, o turismo, de modo geral, inexiste no mu-
nicípio, mas evidencia-se que o visitante faz parte da realidade do municí-
pio e mesmo assim a sua relação com a população é muito pequena.

Alguns fatos apontados pelos dados também merecem ser destaca-
dos. O primeiro se refere à imagem negativa da cidade apresentada pela 
comunidade, mais especifi camente em relação à política, elemento impor-
tante na representação. Esse fato pode ser compreendido pelo histórico de 
corrupção de administrações públicas anteriores e é reforçado pela inércia 
da administração atual.  Junte-se a isso o fato de os principais rendimentos 
do município, a exemplo dos royalties da Petrobrás, encontrarem-se blo-
queados, como forma de punição pelo mau uso do dinheiro público.
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O segundo aspecto a ser debatido refere-se ao fato de o desenvol-
vimento do município esbarrar nas limitações estabelecidas pelo Pro-
jeto Tamar, seja por parte do governo ou da comunidade. Esse aspecto 
pode ser considerado um mito, já que tais argumentos não se susten-
tam, tanto pelos dados das evocações como das entrevistas, apesar de 
ter sido evidenciada a falta de diálogo entre as partes, talvez  pelo fato 
de o Tamar ser uma instituição independente, sem necessidade de 
apoio direto para que esteja em funcionamento.

De acordo com os resultados obtidos, é possível verifi car que o 
desenvolvimento turístico, possivelmente em virtude do enfraque-
cimento dos vínculos entre os órgãos gestores e a população, tem-se 
dado a partir de imposições externas e atendendo a interesses indivi-
duais. Para fomentar uma sustentabilidade nesse lugar turístico, cujos 
atrativos que nem sempre atendem aos anseios da comunidade local, 
faz-se necessária a valorização de aspectos culturais como forma de 
desenvolver produtos turísticos que possibilitem o desenvolvimento 
do lugar. Desse modo, o turismo cultural passa a ser uma alternativa 
viável, como aponta Rosenbaum (2006), citado por H. Barroco e L. 
Barroco (2009), que  afi rmam que este compreende as atividades rela-
cionadas à vivência do conjunto de elementos signifi cativos, sejam eles 
do patrimônio histórico e cultural, dos eventos culturais, valorizando 
os bens materiais e imateriais da cultura.

Logo, torna-se evidente que Pirambu ainda está longe de ser 
destacado como um lugar turístico, porém, de acordo com as repre-
sentações construídas e compartilhadas pela comunidade, a espe-
rança ganha destaque como um elemento consistente, mas para que 
isso aconteça é imprescindível um planejamento que envolva todos 
os atores sociais, já que este não pode prescindir de uma mudan-
ça nas representações do homem sobre si mesmo. Nesse contexto, 
este estudo possibilita o apontamento pragmático de subsídios que 
visem dar visibilidade interna às manifestações culturais do muni-
cípio resgatando o interesse do pirambuense pela preservação da 
cultura.

A elaboração de políticas de turismo pressupõe o conhecimento 
prévio da realidade local, regional e nacional, além do envolvimento 
dos diversos setores da sociedade. Para tal, a partir dos resultados, 
algumas sugestões podem ser destacadas:

• Elaboração de ofi cinas destacando a importância do turis-
mo para o desenvolvimento local;

• Capacitar pessoas para trabalhar com o turismo;
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• Fortalecer o turismo cultural, proporcionando uma maior 
integração entre a população local e o visitante, fortalecen-
do a cultura do lugar;

• Introduzir a população local nos processos decisórios des-
sa natureza;

• Resgatar lugares de memória com o objetivo de aumentar 
a autoestima da população;

• Dotar a cidade de adequada infraestrutura para receber o 
visitante, fazendo com que o mesmo permaneça no lugar 
por um tempo maior;

• Elaborar estratégias para lidar com a sazonalidade que 
ocorre no município em época de festas, quando o lu-
gar recebe um número de pessoas bem superior a sua 
população;

• Desenvolver estratégias de marketing que sejam compatí-
veis com a realidade e as particularidades do município;

• Garantir a preservação dos recursos naturais, pois se trata 
de uma reserva ecológica;

• Estender as pontes de comunicação entre os gestores, tais 
como governo, setor privado, Tamar, Condepi;

• Incentivar pesquisas nesse sentido com o objetivo de mo-
nitorar a ocorrência da prática e minimizar os seus impac-
tos negativos.

Tais sugestões podem auxiliar na implementação e no desen-
volvimento do turismo na Região. Ressalta-se que, como alerta 
Avila (2009), nenhum destino turístico pode desconsiderar ou ne-
gligenciar a gestão e o planejamento participativo, por isso a ne-
cessidade de envolvimento de todos os setores e segmentos sociais 
atuarem em conjunto com a política de desenvolvimento turístico 
do município. 

Por fi m, destaca-se a necessidade de novos estudos, que promo-
vam outros olhares e percepções sobre o fenômeno do turismo em Pi-
rambu, Sergipe.
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RELAÇÃO ENTRE TURISTA E COMU-
NIDADE DE ILHÉUS-BAHIA-BRASIL: 

DESIGUALDADES MULTIPLICADAS 
NA CONCEPÇÃO DE DUBET

Adelina Prado Caldas Neres
Natanael Reis Bomfi m

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, paralelo ao contexto edu-
cacional e no seio das Ciências Humanas, Geografi a, 
História, Sociologia, Antropologia, Economia, entre 
outras, os debates sociais e científi cos colocam em jogo 
os termos representações, territórialidade, lugar etc. 
Estes debates tratam da necessidade de investigar os 
princípios fundadores de nossa relação com o mundo, 
da interação dos fundamentos de uma inteligibilidade 
do espaço das sociedades com as signifi cações atribuí-
das ao espaço vivido pelo ator sociogeográfi co12, cons-
truídas através de sua participação na sociedade e da 
sua construção identitária com o espaço.

Segundo Gastal e Gomes (2005), compreender 
o turismo como objeto de estudo ou fenômeno, exige, 
antes de tudo, entender que o conhecimento científi co 
se processa a partir da relação entre os sujeitos e o ob-
jeto, a partir dos níveis de experiência que travam. Isso 
signifi ca dizer que o conhecimento empírico desenvol-
vido a partir das experiências com o fenômeno no es-
paço vivido, tem uma importância fundamental para a 
construção da ciência. Essa, por sua vez, apresenta um 

12 Aquele que pensa, refl ete e age no espaço geográfi co.
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arcabouço teórico e metodológico que permite a sua evolução episte-
mológica, contribuindo não só com o seu avanço, mas também na sua 
intervenção social. 

Nessa perspetiva, o tusimo se insere como uma atividade eco-
nômica e como um fenômeno social. Como atividade econômica ele 
se apresenta em sua forma mais simples, como uma corrente mas-
siva que se desloca desde um mercado de origem até um núcleo re-
ceptor, apresentando dois problemas básicos: sua má distribuição no 
tempo e sua polarização no envolvidas, possibilitando a obtenção do 
pleno desenvolvimento das suas potencialidades, tanto nos lugares 
de emissão como nos de recepção dos fl uxos físicos e monetários da 
atividade turística. Como fenômeno social, é importante salientar 
que o mesmo envolve deslocamento e relações de pessoas num de-
terminado espaço gegráfi co. Esse, numa visão kantiana, é dinâmico 
na medida em que sua objetividade permite que as coisas existam. 
Por outro lado, numa visão aristotélica, ele é subjetivo, ou seja, per-
cebido, vivido e concebido de diversas formas, logo transformado e 
ressignifi cado com espaço turístico, lugar turístico, lugar de memória 
de identidade.

O turismo se apropria do espaço e isso revela a necessidade de 
um disciplinamento no contexto global onde opera essa atividade, vi-
sando dotá-lo de uma racionalidade econômica que permita o controle 
das variáveis de bens e serviços que tornam possíveis os benefícios es-
perados pelos turistas em viagem. Os principais objetivos econômicos 
gerais do turismo são: maximização da quantidade de experiência psi-
cológica para os turistas [da utilidade dos bens e serviços]; maximiza-
ção dos lucros das fi rmas que produzem bens para os turistas; maximi-
zação dos impactos primário e secundário dos gastos turísticos sobre 
uma determinada comunidade, região ou país. Logo, a conjugação de 
diversos fatores permite sustentar que há, pelo menos teoricamente, 
uma tendência à descentralização econômica, impondo novos papéis 
às regiões e cidades, “espaços fragmentados” pelas políticas públicas 
que delinearam planos nacionais e setoriais centrados nas realidades 
do território (SANTOS, 1997). Essas regionalizações, decorrentes da 
dinâmica de produção, são produzidas em processos de inclusão/ex-
clusão, continuidade/descontinuidade, dando origem a economias de-
siguais e combinadas, produzindo desenvolvimento e subdesenvolvi-
mento, como movimentos mutuamente determinantes do movimento 
desigual e conjunto do capital.

Característico de uma sociedade de consumo, o turismo, como 
um todo estruturado, é um produto composto por bens e serviços, 
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tangíveis e intangíveis. Assim, o produto turístico inclui recursos e 
atrativos naturais e artifi ciais, equipamentos e infraestrutura, servi-
ços, atitudes recreativas, imagens e valores simbólicos, constituindo-
se num conjunto de determinados benefícios capazes de atrair certos 
grupos de consumidores em busca de uma satisfação das suas moti-
vações e expectativas (DROULERS; MILANI, 2002). Logo, por um 
lado, o tratamento econômico do turismo requer investimentos, no 
entanto, por outro lado, uma abordagem que contemple, ao lado da 
análise científi ca, a consideração do elemento humano, que é funda-
mental em sua manifestação.

É notório que o Brasil apresenta elevados índices de pobreza, de 
violência urbana e analfabetismo. Então, como priorizar os investi-
mentos turísticos diante desse quadro? É possível falar em turismo, 
a princípio uma atividade ligada ao terceiro setor da economia, asso-
ciando-o à sustentabilidade? Mesmo com difi culdade e ameaças, mui-
tas das ações contempladas no Plano Nacional do Turismo (PNT) e no 
Programa Regional do Turismo (PRT) já vêm sendo executadas pelo 
governo do Estado da Bahia, através de incentivos a empresas trans-
nacionais do ramo do turismo. 

Em Ilhéus (FIGURA 1), município do Polo Litoral Sul da Costa do 
Cacau, a atividade turística surgiu como alternativa econômica a partir 
de 1989, quando a prática do cultivo do cacau sofreu drástica redução 
em função do ataque da doença denominada “vassoura de bruxa”, que 
trouxe como principal consequência a crise na economia regional em 
função da queda dos preços para comercialização.

A despeito da ideia vendida por muitos países, de que esta ati-
vidade seria capaz de transformar tudo o que tocava em ouro, o 
seu desenvolvimento, em Ilhéus, causou mutações drásticas num 
espaço despreparado para receber populações flutuantes, descar-
tando significativa área de vegetação natural para a construção dos 
equipamentos turísticos, acarretando problemas de ordem socio-
econômica, tais como, pobreza, degradação do território, uso de 
tecnologias equivocadas ou o mau uso da memória, mas, também, 
problemas ambientais, como poluição das águas e mudança no vi-
sual da cidade. 

Nesse sentido, o estudo sobre a percepção do espaço turístico 
urbano, pela comunidade ilheense, merece atenção especial, tendo 
em vista que ela é a primeira a sofrer os impactos econômicos, social 
e cultural, sejam positivo ou negativos, da atividade turística, quando 
esta é concebida focando apenas o turista e os lucros que estes po-
dem trazer.
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ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O turismo como uma atividade produtiva mundial que interfe-
re na organização desigual dos territórios, absorvido pelos modos de 
produção e pelas culturas, requer um controle do governo e da pró-
pria sociedade, que devem exigir, por um lado, a aplicação de políti-
cas públicas e privadas e, por outro lado, uma melhor compreensão 
de conceitos interdisciplinares, uma vez que as ações engendradas em 
função da exploração da atividade turística trazem seus resultados so-
cializados (CORIOLANO, 2005; DENCKER, 2004; BOMFIM, 2007; 
YÁZIGI, 2003).

Nesse sentido, esse fenômeno economco e social é um campo 
rico para as pesquisas em Ciências Sociais, tendo, no seu campo teó-
rico e métodológico, a base para se analisar questões de alteridade, 
de genero, de minorias étnicas excluidas, dos impactos sociocultrais, 
entendendidas como necessárias ao planejamento do turismo como 
forma de tomada de decisão. Aqui, ele deve signifi car ideias racionais 

FIGURA 1 – Mapa de localização do Município de Ilhéus

Fonte: Ministério do Turismo (2009).
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e organizadas, tendo como substrato o conhecimento produzido a par-
tir da visão de mundo dos sujeitos envolvidos na atividade turística 
exercida nos lugares de memória e consumo. Entretanto, planejar nos 
remete à ideia de (re) organização de um sistema que implica numa 
certa sustentabilidade que envolva a integração das atividades huma-
nas, das práticas e relações sociais no ambiente, respeitando suas po-
tencialidades e seus limites (BOMFIM, 2005). 

Nesta perspectiva, para operacionalizar o objetivo de analisar a 
percepção da comunidade, baseada nos valores e atitudes acerca do 
turismo e suas implicações para a cidade de Ilhéus, utilizou-se dos da-
dos empíricos que foram coletados por meio de entrevista semidiri-
gida (anexo) aplicada a uma amostra não probabilística intencional. 
Em seguida esses dados foram interpretados e dialogados, particular-
mente, com o discurso teórico de Dubet (2000) e de outros autores. O 
autor trata de questões fundamentais relativas às desigualdades como 
um conjunto de processos sociais, de mecanismos e experiências cole-
tivas e individuais, evidenciando a dupla natureza das desigualdades 
contemporâneas enquanto objeto sociológico, em uma relevante dis-
cussão sobre esse movimento, não apenas como simples consequência 
da globalização, mas como um movimento que se encontra no centro 
de nossa vida social e suas tensões, levando em consideração as di-
mensões do consumo, educação e trabalho, questões, portanto, que 
precisam de um olhar especial vez que determinam o desenvolvimento 
da atividade turística.

Os participantes foram 5 representantes de bairros ilheenses, se-
lecionados pelos critérios de algumas características físico-geográfi cas 
que respondem ao fenômeno do turismo, a saber: 1) São Miguel está 
localizado na zona Norte da cidade. É banhado pela praia e os mora-
dores enfrentam problemas naturais da transgressão marinha. A po-
pulação é basicamente composta por cabaneiros e pescadores; 2) São 
Domingos apresenta um perfi l dos moradores bastante diversifi cado, 
com população fl utuante, devido ao turismo de segunda residência e 
moradores de baixa renda; 3) Bairro do Pontal, que apresenta uma 
população de classe média alta na sua maioria. O comércio local é bas-
tante diversifi cado, com casas de shows que são referências na “vida 
noturna” da cidade e restaurantes; 4) Avenida Soares Lopes, bairro 
tradicional da cidade, uma das áreas mais nobres. Aí se concentram 
moradores muito antigos, remanescentes da época áurea do cacau e 
também novos moradores da cidade. Existe, no local, uma “explosão” 
no ramo imobiliário, vários prédios residenciais foram e estão sendo 
construídos; 5) Avenida Dois de Julho, local também situado em área 
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nobre da cidade, concentrando uma grande parte da população da ter-
ceira idade da cidade. A maior parte dos imóveis é residencial e a outra 
parte concentra alguns restaurantes e pizzarias. 

Na análise do conteúdo dos discursos dos participantes e te-
óricos, buscou-se o método de Bardin (2000), que oferece condição 
objetiva de utilização, pois relaciona os textos com suas respectivas 
condições de produção, trabalhando com o sentido e não com o conte-
údo propriamente dito. Assim, buscou-se compreender o pensamento 
dos sujeitos através do conteúdo expresso no texto, numa concepção 
transparente da linguagem. 

Para obtenção dos dados secundários, utilizou-se a pesquisa bi-
bliográfi ca e documental, constituída principalmente de livros, teses, 
dissertações, artigos científi cos e documentos governamentais. 

O TURISMO E AS DESIGUALDADES 
MULTIPLICADAS EM ILHÉUS

Em 2008, no Brasil, a atividade turística teve um crescimento 
de um pouco mais de 1% em relação a 2007, registrando a chegada 
de mais de cinco milhões de turistas nos diversos estados brasileiros. 
Mesmo com um discreto crescimento, esta atividade gerou uma recei-
ta acumulada de US$ 5,7 bilhões, consolidando o Brasil como grande 
destino turístico não só no turismo de lazer, de sol e de praia, mas tam-
bém no turismo de negócios e de eventos (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE TURISMO, 2009). 

Na pauta da exportação brasileira de bens e serviços, o turismo 
no Brasil fi gura entre os dez produtos mais importantes. Em 2009, 
no Índice de Competitividade em Viagens e Turismo que avalia a ca-
pacidade de estimular o desenvolvimento da indústria e do turismo, 
o país fi gurou na segunda posição em recursos naturais e em décima 
quarta em recursos culturais. Nos quesitos infraestrutura rodoviária 
e segurança pública, as posições foram, respectivamente, centésima 
décima e centésima trigésima, o que mostra que a atividade turística, 
no Brasil, a despeito de promissora, ainda necessita de um olhar espe-
cial para as questões de ordem social (WORLD ECONOMIC FORUM, 
2010).

Nesse contexto, a Bahia se confi gura com um dos destinos turís-
ticos de grande relevância para o mercado brasileiro. Segundo a Secre-
taria de Turismo da Bahia (SETUR), o fl uxo do turismo global passou 
de 3,6 milhões de visitantes, em 1997, para aproximadamente cinco 
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milhões, em 2005, representando um crescimento de 36% em nove 
anos. Em Salvador, principal portão de entrada do Estado, os núme-
ros também são signifi cativos. Para o mesmo período (1997-2005) foi 
verifi cado um aumento de 46%, sendo que, só em 2005, 2,5 milhões 
de visitantes aportaram na capital baiana, consolidando a Bahia como 
um dos principais destinos turísticos do país (SECRETARIA DE TU-
RISMO DO ESTADO DA BAHIA, 2010).

Ainda segundo a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, das 
treze zonas turísticas da Bahia, destaca-se a Costa do Cacau , composta 
pelos municipios de Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Una e Uruçuca. A sua 
participação no fl uxo turísitico do Estado é de 3,8% que em números 
absolutos é responsável pela atração de 324.444 visitantes por ano, 
como apresentado na TABELA 1. 

TABELA 1 – Participação das Zonas Turísticas no fl uxo do Estado da Bahia

ZONA PARTICIPAÇÃO (%) NÚMERO ABSOLUTO

Baía de Todos-os-Santos 35,1 2.996.838
Costa do Descobrimento 10,8 922.104
Caminhos do Oeste 7,0 597.660
Costa dos Coqueiros 5,3 452.514
Caminhos do Sertão 5,1 435.438
Costa da Baleias 5,0 426.900
Costa do Cacau 3,8 324.444
Costa do Dendê 1,9 162.222
Chapada Diamantina 1,5 128.070
Costa do São Francisco 1,3 110.994
Vale do Jiquiriçá 0,4 34.152
Outras cidades 22,8 1.946.664
Total 100 8.538.000

Fonte: SETUR, 2008.
Nota: Dados mais atualizados não estão disponíveis.

Após a consolidação da lavoura de cacau, a sociedade local pas-
sou a ter o seu ritmo ditado pelas necessidades do mercado externo. 
Contudo, nos anos 80 do século XX, principalmente pelo surgimento 
da praga, popularmente conhecida como “vassoura de bruxa”, houve 
devastação de grande parte da produção de cacau. Assim, outras ativi-
dades econômicas tiveram que ser inseridas, no município de Ilhéus, 
para a saída da pior crise da história local (LEAL, 2005). 

O município tem participação signifi cativa também no fl uxo de 
turistas internacionais. Segundo a Secretaria de Turismo da Bahia, 
Ilhéus está entre os destinos mais relevantes do Estado, como apre-
sentado na TABELA 2.
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TABELA 2 – Participação dos destinos turísticos receptores de fl uxo 
internacional na Bahia

DESTINO PARTICIPAÇÃO MÉDIA (%)
Salvador 60
Porto Seguro 16,1
Mata de São João (Praia do Forte, Sauípe, Imbassaí) 4,5
Cairu (Morro de São Paulo) 4,2
Ilhéus 2,6
Itaparica 0,8
Itacaré 0,7
Outros 11

Fonte: Setur, 2008.
Nota: Dados mais atualizados não estão disponíveis.

Das cidades integrantes da Zona Turistica da Costa do Cacau, 
Ilhéus se apresenta como um dos mais antigos e mais conhecidos des-
tinos turísticos em nível nacional, seja pelas belezas naturais, seja por 
ambientar os romances de Jorge Amado, famoso escritor baiano. De 
acordo com a Tabela 3, em 2000, portanto 20 anos após o desenvol-
vimento da atividade turística, aproximadamente 73% da população 
residia em área urbana, o que resultou na criação de novos bairros pe-
riféricos e com pouca infra-estrutura para atender às necessidades da 
população, a exemplo do Teotônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória. 
Em 2010, a taxa da população urbana subiu para 84%. No entanto, em 
números absolutos, verifi ca-se uma redução, pois passou de 161.898 
habitantes, em 2000, para 155.300, em 2010, segundo dados prelimi-
nares do Censo realizado pelo IBGE. Neste Censo, Ilhéus foi uma das 
cidades baianas que mais perderam moradores nos últimos 20 anos. 
Tal redução deve-se à mudança de muitos moradores para outros es-
tados ainda em função da crise na lavoura cacaueira.

TABELA 3 – Taxa de urbanização 2000/2010, em Ilhéus, Bahia

MUNICÍPIO Ilhéus
População total em 2000 221.883
Urbana 161.898
% Urbanização 73
População total em 2010 184.231
Urbana 155.300
% Urbanização 84.30

Fonte: IBGE, Censos Demográfi cos de 2000 e 2010.

Analisando o discurso dos participantes da pesquisa, segundo 
os representantes dos bairros, para os moradores de Ilhéus o turismo 
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traz como benefi cios uma maior valorização da cultura e incentivo aos 
novos artistas. Quanto aos benefícios de infra-estrutura e divulgação 
no período da alta estação, os moradores apontaram limpeza públi-
ca, segurança, organização do espaço urbano, limpeza das praias, me-
lhoria na sinalização e ações de divulgação da cidade (seja através de 
anúncios em rádio, tv ou outros mecanismos). No entanto, criticaram 
a descontinuidade das ações que são empreendidas durante o verão/
férias em relação ao restante do ano.

Verifi ca-se, ainda, que para a maioria dos atores sociais ilheenses, as 
mudanças decorrentes do processo de desenvolvimento turístico são dese-
jadas pela comunidade o que não isenta o poder público de, entre outras 
coisas, assegurar os benefícios não apenas para os turistas, transformando 
as ações estanques em ações continuadas a fi m de que a comunidade local 
não sofra com as alterações do espaço urbano em que vivem. Uma das for-
mas de minimizar os efeitos destas alterações seria criar estratégias para 
que os espaços destinados ao desenvolvimento da atividade turística não 
sejam reduzidos a um cenário mercantilizado, para uso exclusivo do turis-
ta, uma vez que, para o morador, esse espaço é uma referência cotidiana 
que deve primeiro interessar a ele, fortalecendo a sua relação de estima 
como o espaço e que, só depois, eventualmente, despertará o interesse do 
turista que busca o diferencial em seu próprio cotidiano. 

Associando a percepção dos moradores ilheenses sobre o desen-
volvimento da atividade turística no seu espaço de vida com a utiliza-
ção, pelo turista, da concepção de Dubet (2001) sobre as sociedades 
modernas, percebe-se que há um movimento, por parte desses atores 
sociais, em busca do direito à igualdade de oportunidades. Por outro 
lado, aceita-se, em termos normativos e políticos, as desigualdades, 
desde que não os impeçam de concorrer às mesmas.

Obviamente que estas não são questões simples, afi nal fazer re-
cuar as desigualdades é de fato uma pretensão otimista da moderni-
dade, particularmente nas sociedades dominadas pela contradição, 
onde, por um lado, se fala em sociedades democráticas, afi rmando 
ser a igualdade, por essência, de todos os sujeitos, e por outro, se fala 
em sociedades capitalistas que não param de hierarquizar as compe-
tências e os méritos. No entanto, conciliar a igualdade de todos e o 
mérito de cada um equivale, na atividade turística praticada na cida-
de de Ilhéus a conciliar os interesses de turistas que buscam o prazer 
num local onde outras pessoas vivem e trabalham. Este deve ser um 
caminho a ser trilhado, principalmente se introduzirmos a idéia de 
desenvolvimento sustentável do turismo, que passa, primordialmen-
te, pela necessidade de incluir e escutar a comunidade residente.
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Neste cenário, a dupla face da modernidade abordada por Dubet 
(2001), nos remete a uma análise sobre a relação entre turista e comuni-
dade residente a partir do princípio da igualdade dos indivíduos, a des-
peito e para além das desigualdades sociais reais. Para esse autor, signi-
fi ca dizer que, na modernidade, os indivíduos são considerados cada vez 
mais iguais, e que suas desigualdades não podem encontrar justifi cativa 
no “berço” e na tradição. Logo, naquela relação, percebemos que este 
princípio tem sua origem na própria ação dos atores da comunidade 
ilheense, quando, por um lado, se sentem ameaçados pela presença de 
turistas em seu habitat, seja pela aparência de ostentação ou, muitas 
vezes, pelo ar de superioridade de quem visita. Particularmente naque-
las situações em que a comunidade visitada é de baixa renda. Por outro 
lado, muitas vezes, o turista não toma consciência se sua presença in-
fl uencia ou prejudica o viver cotidiano das populações visitadas, impli-
cando em práticas sociais que vão de encontro às condutas locais. 

Assim, faz-se necessário refl etir se a atividade turística desenvol-
vida na cidade está inserida em um contexto de modernidade avançada 
ou, ao contrário, se tem, de alguma forma, contribuído para que muitos 
destinos turísticos não sejam inseridos neste contexto, afi nal o turismo 
precisa ser bom para o turista e, melhor ainda, para o residente.

Portanto, as ideias de Dubet (2001) nos levam a perceber que o 
confronto entre a afi rmação da igualdade dos indivíduos e as múlti-
plas desigualdades que fracionam as situações e as relações sociais foi 
tão violento e não ameaçador para o sujeito, que neste cenário, por 
um lado, as desigualdades pré-modernas continuam a se reduzir e a 
aspiração à igualdade de oportunidades e direitos se fortalece. Por ou-
tro lado, as desigualdades funcionais não se reduzem frequentemente, 
mas se consolidam nas duas extremidades da escala social, gerando 
novos processos de inter-relação que exigem um esforço de adaptação 
por parte dos atores sociais neles envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda esta discussão acerca da percepção da comunidade residen-
te em relação ao espaço turístico urbano de Ilhéus transforma-se em 
relevante ferramenta para o desenvolvimento do planejamento turís-
tico, que do ponto de vista geográfi co é responsável por mudanças no 
espaço em favor do desenvolvimento da atividade turística. 

No discurso de Dubet (2001), esses atores sociais podem aspirar 
à igualdade se são livres. A igualdade de todos é uma norma universal, 
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uma fi cção, um postulado que não tem necessidade de ser fundamen-
tado empiricamente, uma vez que as raças, os sexos, são iguais, os se-
res humanos têm os mesmos direitos por princípio. Esse domínio de 
si mesmo, essa capacidade de ser soberano não é a garantia de igual-
dade real, mas a condição de igualdade de oportunidades e, pois, de 
desigualdades justas, por decorrerem de uma competição entre iguais. 
Assim, a relação entre turistas e a comunidade ilheense se estabelece 
num jogo de forças, em que as desigualdades resultantes não são sim-
ples consequência da globalização e se encontram no centro de nossa 
vida social, com todas as suas tensões.

Os turistas e a comunidade se encontram em situações comple-
tamente diferentes e mesmo opostas. A liberdade e o prazer de um, 
são o fardo e o trabalho do outro, o dinheiro de um é o pão do outro. O 
ambiente de férias se choca com o ambiente de trabalho, a necessida-
de de repouso com as necessidades de existência. Aí, faz-se necessário 
que o turista tente se integrar e interagir com a população receptora, 
inclusive aprendendo seu idioma. Sentir-se incluído nesta atividade, 
a despeito das desigualdades sociais reais, é de fato um desafi o para a 
comunidade local, mas, além disso, é um dever de quem planeja turis-
mo para estas comunidades, sob pena de evocar a tendência de que o 
residente se considere fundamentalmente igual ao turista e, portanto, 
reivindique ações para redução das desigualdades reais.

É possível chegar a uma sociedade menos desigual utilizando 
a atividade turística como elemento de construção de uma sociedade 
equitativamente mais equilibrada, mais coerente e, fundamentalmente, 
mais conscientes de suas ações e dos resultados almejados. É fato que 
as políticas do turismo estabelecidas no bojo das instituições nacionais 
são sempre orquestradas pela política econômica vigente. Entendemos 
que, em longo prazo, será possível efetivar uma atividade turística sus-
tentável, buscando o desenvolvimento sustentável para as comunidades 
residentes, através de: publicidade, comunicação, pesquisa, empresas 
de comércio, fi nanças, saúde, educação, lazer, entre outros. Assim, am-
bientes de geração de empregos podem ser criados, reduzindo as de-
sigualdades regionais. Entretanto, enquanto as políticas públicas não 
orientarem a atividade turística para ser uma atividade de inclusão, 
onde tanto residentes como turistas possam compartilhar dos benefí-
cios de forma equilibrada, estaremos fortalecendo as desigualdades.

Assim posto, em dois movimentos, a atividade turística precisa ser 
invariavelmente utilizada como instrumento de inclusão social, através 
da participação de todos os “atores”, cada um assumindo seus papéis, 
considerando que cada um tem, e deve ter benefícios e responsabilidades. 
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Sem essas premissas, o desenvolvimento da atividade turística tende a 
aumentar a distância entre o visitante e a comunidade residente, deixan-
do de lado suas perspectivas e necessidades, bem como a preservação das 
características particulares da área explorada. 
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PESCADORES, CABANEIROS E FEI-
RANTES: NOVAS PERCEPÇÕES SOBRE 
A ATIVIDADE TURÍSTICA NA BAIA DE 

CAMAMU-BAHIA

Djaneide Argolo

INTRODUÇÃO

Entendendo o turismo como uma atividade pro-
dutiva mundial, que interfere na organização desigual 
dos territórios, sendo absorvido pelos modos de produ-
ção e pelas culturas, requerendo controle do governo e 
da própria sociedade e exigindo a aplicação de políticas 
públicas e privadas, ofi ciais e alternativas, sua compre-
ensão requer estudos interdisciplinares, uma vez que as 
ações engendradas em função da exploração da ativi-
dade turística trazem seus resultados socializados (CO-
RIOLANO, 2005; DENCKER, 2004; BOMFIM, 2000; 
YÁZIGI, 2005; FADEL, 2000).

A afi rmativa acima é corroborada pelas inferên-
cias de Coriolano (2005 apud CHADEFAUD, 1987), 
quando afi rma que o espaço turístico é considerado um 
produto social que envolve aspectos que alicerçam as 
culturas dos grupos humanos, acentuando, por sua vez, 
a demanda de investigação dos variados vieses da ativi-
dade turística, uma vez que esta é hoje compreendida 
como alternativa de desenvolvimento. 

Para um melhor entendimento das ideias acima, 
buscamos a defi nição de turismo ofi cialmente aceita 
pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e pelo 
Ministério do Turismo (BRASIL, 2006), que inclui des-
locamento e permanência em locais fora do ambiente 
de residência do turista, por período inferior a um ano 
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consecutivo, por razões de lazer, negócios ou outro propósito. Perce-
be-se, também, vários aspectos das imbricações socioculturais, uma 
vez que das relações desenvolvidas durante a promoção da atividade 
turística, decorrem (re) construções e (re) signifi cações socioespaciais.

Nesta perspectiva, este trabalho de pesquisa busca avaliar em 
que medida a forma de exploração da atividade turística infl uenciou na 
ressignifi cação socioespacial, através dos impactos sociais, culturais e 
ambientais, negativos e/ou positivos, para a comunidade local da Baía 
de Camamu. Logo, questionamos como a forma de exploração da ativi-
dade turística infl uenciou na ressignifi cação socioespacial e econômica 
da Baía de Camamu. Para tal, elaboramos objetivos específi cos, como 
levantar e analisar informações acerca da Baía de Camamu, antes e de-
pois da inserção da atividade turística; elaborar um diagnóstico sobre 
os impactos sociais, culturais e ambientais ocorridos após a inserção 
da atividade turística.

Para atender aquela questão da pesquisa, bem como os objeti-
vos específi cos, levantamos metodologicamente informações junto 
aos pescadores, cabaneiros e feirantes sobre a Baía de Camamu e de 
sua comunidade, antes e depois da inserção da atividade turística, e, 
através dos resultados, elaboramos um diagnóstico sobre os impactos 
sociais, culturais e ambientais, a fi m de contribuir para a criação de 
estratégias que possibilitem um planejamento sustentável do turismo 
local. 

Esta busca para alcançar os objetivos elencados ainda é susten-
tada pela utilização de fontes documentais, a exemplo de documentos 
eclesiásticos e fotografi as dos séculos XIX e XX, e fontes bibliográfi cas. 
Assim, esses procedimentos nos permitiram preparar esse texto, com 
ênfase na nossa problemática sobre aspectos históricos e geográfi cos 
da Baía de Camamu, e teórico-conceituais e metodológicos. 

Para a investigação empírica, utilizamos entrevistas semiestru-
turadas junto aos informantes em potencial, acima citados, uma vez 
que este procedimento permite ao pesquisador selecionar pessoas da 
comunidade a ser investigada que sejam boas fontes de informação, 
observando critérios considerados relevantes, caracterizando, assim, 
uma linha de pesquisa centrada no conteúdo com uma metodologia 
de tradição hermenêutico/interpretativa (KARSENTI; SAVOIE-ZAJC, 
2000; ALVES-MAZOTTI, 1998; DEMO, 1995).

Acentuamos que essa metodologia recorre ao instrumento que 
recolhe o sentido do discurso e o interpreta de acordo com o que lhe é 
passado e conhecido, permitindo discernir os signifi cados dos depoi-
mentos. Bleicher (1992) e Ricoeur (1990). Sendo assim, lembramos 
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que foram escolhidos através da amostragem probabilística intencio-
nal, representantes de algumas categorias profi ssionais, como pesca-
dores, cabaneiros e feirantes, por se encontrarem desenvolvendo suas 
atividades profi ssionais no cenário que investigamos (BRANDÃO, 
1998).

Esse cenário, segundo a afi rmação de Carlos (2002), é transfor-
mado pela atividade do turismo em um espaço de “espetacularização”, 
que é produzido com a fi nalidade de seduzir e fascinar. Processo este 
que se traduz pela venda do espaço turístico, produzindo a não iden-
tidade e, com isso, o não lugar, pois longe de se criar uma identidade, 
produz-se mercadorias para serem consumidas em todos os momen-
tos da vida nessa relação entre os turistas e a comunidade receptora.

Esse tipo de atividade reproduz esse espaço e o tempo controla-
dos e vigiados, reforçando a hierarquia social e produzindo lugares di-
ferenciados exclusivos e fechados, processo que, para Harvey (1994), 
é explicitado através da criação de novas maneiras dominantes pelas 
quais experimentamos no tempo e no espaço.

O lazer buscado pelo consumidor do turismo é um elemento do 
processo de reprodução desta atividade que se organiza em função da 
reprodução das relações sociais, pois o tempo e o espaço, destinados 
ao turista, são previstos e preenchidos, como maneira de apropriação 
do espaço e uso do tempo imposto pelo relógio, indicando toda uma 
repartição do tempo para reconhecimento de determinado lugar cons-
truído para o turismo, onde se organiza uma sociedade de consumo 
e lazer, através de um conhecimento exterior fornecido pela propa-
ganda. Assim, o espaço turístico, segundo Carlos (2002), é apropriado 
pelo turista como mercadoria num sentido do lazer, na medida em que 
inclui o transporte, a cultura e a viagem. Não é o turista que transforma 
esse espaço, e sim esses elementos mercadológicos. Logo, a atividade 
turística cria uma ideia de reconhecimento do lugar, mas não o seu co-
nhecimento, onde as imagens antes veiculadas são reconhecidas, pois 
os passos do turista são guiados por rotas e roteiros preestabelecidos, 
por lugares fragmentados que viram pontos de passagens.

Nesse sentido, o turismo se caracteriza por possuir uma interde-
pendência estrutural com as demais atividades, interessando a todos 
os setores da economia, geralmente vinculado a uma atração natural 
ou cultural, devendo, portanto, trazer o desenvolvimento socioeconô-
mico e cultural das localidades envolvidas. No entanto, esse fenômeno 
pode trazer resultados não tão positivos, como a ampliação de dese-
quilíbrios ambientais, fragilidade da estrutura social ou depreciação 
da herança histórico/cultural das comunidades.
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Considerando que o espaço turístico é consumido pelos atores 
sociais que aí exercem suas práticas, resgatamos o conceito de Santos 
(1986, p. 119): “o espaço é a natureza modifi cada pelo homem atra-
vés do seu trabalho”. Essa concepção nos leva a perceber que o es-
paço geográfi co que inclui aquele da atividade turística, não é apenas 
um refl exo, mas um produto da materialização das coisas produzidas 
pelos homens no seu lugar de vida e de trabalho. Entendemos, aqui, 
que o “espaço não pode ser um refl exo do modo de produção atual, 
mas um refl exo dos modos de produção passados” (SANTOS, 1986, p. 
145). Essas ideias, associadas às nossas, quando nos referimos a Baía 
de Camamu, implicam em inferência de algo percebido e sentido pelos 
homens em função tanto de seus sistemas de pensamento quanto de 
suas necessidades.

Nesse contexto, esse espaço turístico da Baía de Camamu é ana-
lisado segundo múltiplos fatores, que envolvem tanto o meio natural, 
quanto as necessidades e aspirações dos atores sociais que aí vivem, 
observando-se que esse espaço, logicamente, é o resultado de um pro-
duto histórico, destacando-se o fl uxo dinâmico e contraditório das re-
lações sociais e dos comportamentos.

Esta avaliação foi buscada através da percepção socioespacial 
dos sujeitos envolvidos na pesquisa quanto ao signifi cado do espaço 
turístico da comunidade local, que corresponde ao espaço percebido 
através do sentido que Husserl (1986, p. ...) emprega para o termo per-
cepção, quando diz que 

perceber é fenômeno que depende da capacidade do sujeito 
para decompor um objeto em sua qualidade simples – a 
sensação – e de recompor o objeto como um todo, organi-
zando-o e interpretando a percepção.

Assim, inserido na fenomenologia husserliana com base na Fi-
losofi a do Signifi cado, o termo percepção tem como método a apre-
ensão da realidade que parte do racional (objetivo) para o simbólico 
(subjetivo), e se encontra assentada na subjetividade, na intuição, nos 
sentidos e na experiência.

A percepção sempre existiu como relação entre sujeito e objeto, 
porém são buscadas, aqui, as diferentes formas de apreensão dos valo-
res socioespaciais por partes dos indivíduos, a depender das relações 
sociais que são travadas, uma vez que o lugar só tem sentido quando 
este possui um espírito, uma personalidade e é o refl exo de toda esta 
personalidade. 
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Logo, este trabalho se organizou com base na valorização da 
percepção e das atitudes do espaço vivido e da comunidade, atre-
lado ao contexto socioambiental, pois, segundo Bomfim (2009, p. 
40-41), 

o espaço vivido exprime a relação existencial (subjetiva) 
do individuo, de suas práticas, de suas representações e de 
seus imaginários ambientais, onde os laços afetivos são te-
cidos progressivamente entre os homens e os lugares.

 
Reforçando essas noções de percepção e espaço vivido, Christo-

foletti (1985, p. 23) afi rma que 

o lugar é aquele em que o individuo se encontra ambienta-
do, no qual está integrado. Ele faz parte do seu mundo, dos 
seus sentimentos e afeições; é o centro da signifi cância ou 
um foco de ação emocional do homem.

Observa-se que as diferentes pesquisas de Dias e Carrara (2002), 
Barickman (2003) e Silva (1994), particularmente inseridas no campo 
da história, abordam, dentro de um universo mais diversifi cado, a eco-
nomia e suas formas de apresentação, trabalhando as variadas formas 
de exploração econômica, desde a época colonial, até o século passado. 
Estes estudos oferecem suporte para este trabalho vez que tratam do 
processo de dinamização da economia nas Vilas de Baixo, na Capita-
nia de Ilhéus e também no Recôncavo e Salvador, tornando possível a 
discussão sobre a possibilidade de exploração da atividade turística se 
encontrar atrelada a estas alterações de ordem econômica.

Constata-se, então, que durante quatro séculos, as formas de 
exploração econômica foram modifi cadas, tendo como base modifi -
cações na estrutura fundiária, condição esta que direciona, ao longo 
dos tempos, os processos de povoamento na Região. No entanto, estes 
estudos trazem poucos elementos teóricos e metodológicos que sus-
tentem a prática da atividade turística e a pluralidade cultural e, na 
maioria das vezes, negligenciam a valorização dos atores sociais locais.

Nesta busca da percepção da Baía de Camamu e de sua comu-
nidade, em função da infl uência da atividade turística no processo de 
ressignifi cação socioespacial, trabalhamos com o objetivo de trans-
formar os resultados dessa percepção em estratégias que possibilitem 
atender, de maneira mais signifi cativa, à oferta turística ajustada a um 
planejamento turístico. 
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Diante do exposto, além da introdução, enfocamos o contexto dos 
aspectos históricos e geográfi cos da Baía de Camamu, uma vez que es-
ses são propulsores da atividade turística. Em seguida, apresentamos 
a percepção dos pescadores, cabaneiros e feirantes sobre esse espaço 
turístico e sua comunidade. No quarto tópico, tecemos uma análise ar-
gumentativa da interpretação e discussão dos resultados à luz dos au-
tores Beni (1996), Yázigi (1996), Coriolano (2005), Dias (1998), Carlos 
(1996), Bomfi m (2006) que expressam os conceitos de turismo, cul-
tura, planejamento, ressignifi cação socioespacial, entre outros. Final-
mente, as considerações fi nais, a partir dos resultados destas percep-
ções, quando propomos sugestões e estratégias que possam promover 
o desenvolvimento local através da exploração de uma atividade turís-
tica planejada, que possibilite benefícios econômicos, justiça social e 
conservação do meio ambiente, permitindo que os atores sociais este-
jam incluídos no processo de gestão municipal.

ASPECTOS HISTÓRICO/GEOGRÁFICOS 
DA BAIA DE CAMAMU

Considerando que indicamos no capítulo precedente a estrutura 
do trabalho, trataremos agora de alguns aspectos da História e da Ge-
ografi a da Baía de Camamu. Assim, diante das considerações efetua-
das anteriormente, faz-se necessário identifi car os aspectos histórico/
geográfi cos da Baía de Camamu – Bahia, a fi m de evidenciar o cenário 
que envolve o objeto de estudo, ressaltando sua importância histórico/
cultural e geográfi ca.

Integrando a Capitania de Ilhéus durante o período de coloni-
zação do Brasil, o espaço regional, hoje nominado economicamente 
como Costa do Dendê (BAHIATURSA, 1998) identifi ca a Baía de Ca-
mamu a partir das características corroboradas por seus aspectos his-
tóricos e geográfi cos. Nesse sentido, buscaremos descrever os aspectos 
citados de forma integrada no tempo e no espaço. Iniciaremos com 
uma abordagem dos fatos históricos acontecidos no espaço geográfi co, 
seguindo uma linha temporal.

Vale salientar que não buscamos, aqui, segmentar os fatos, e 
sim descrevê-los de forma associada às características físicas e geo-
gráfi cas da Baía de Camamu. Para tal, faz se necessário recorrer aos 
primórdios da colonização brasileira, remetendo sempre ao processo 
de organização do espaço geográfi co através do processo de produ-
ção do mesmo.
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A Capitania dos Ilhéus foi criada por D. João III, rei de Portugal, 
em 1534, compondo o sistema de Capitanias Hereditárias do início da 
colonização do Brasil. Está localizada entre o atual Morro de São Paulo 
e Belmonte, perfazendo um total de 50 léguas de costa, desde a foz do 
Rio Jaguaripe, próximo à Ilha de Tinharé, até a foz do Rio Coxim, ao 
Sul.

A Capitania dos Ilhéus (FIGURA 1) foi doada pelo Rei de Portu-
gal ao donatário Jorge Figueiredo Correia, e ocupada por seu preposto 
Francisco Romero, em 1535. A primeira sede da Capitania foi instalada 
na Ilha de Tinharé, sendo depois transferida por conta dos ataques 
dos tupinambás, Coelho Filho (2000). Salientamos que a fi gura serve 
apenas para ilustrar o texto, pois não temos a intenção de analisá-la. 
Ela representa o sistema de Capitanias Hereditárias, que inicia o pro-
cesso político administrativo utilizado por Portugal com relação a sua 
colônia, dividindo o litoral em quinze porções de terras doadas aos 
representantes da sociedade portuguesa com objetivo de colonizar e 
povoar o Brasil. 

Nestas léguas componentes da Capitania dos Ilhéus encontrava-
se o espaço conhecido como as “12 léguas de Camamu”, antes perten-
centes a Mem de Sá, 3° governador do Brasil, que as doou aos jesuí-
tas inacianos, tornando-os donos das terras que iam de Nilo Peçanha, 
passando por Boipeba, Camamu e Marau até a Barra do Rio de Contas, 
em Itacaré, dotando estes de uma condição de monopolizadores de 
terras que se confi gurou como importante ponto de atrito entre eles 
e os colonos, uma vez que esta distribuição fundiária colocava quem 
havia chegado tarde e não tinha participado da distribuição inicial de 
terras, em condição de dependência em relação ao grande proprietá-
rio, tornando, assim, o confl ito entre colonos e jesuítas muito maior, 
uma vez que, ao longo do tempo, os inacianos cobravam foros cada vez 
mais pesados pelo uso da terra.

Na primeira metade do século XVIII, as Vilas de Baixo, como 
foram denominadas as terras que fi cavam ao sul do Recôncavo, en-
globando Maraú, Camamu, Boipeba, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peça-
nha entre outras, se encontravam na condição de produtoras de víve-
res diversos para abastecer o Recôncavo e Salvador, que praticavam 
a monocultura tanto do açúcar quanto do tabaco. Reforçando essa 
ideia, os autores Olalde, Matos e Conceição (2010) afi rmam que na 
produção da farinha e de outros gêneros alimentícios comercializa-
dos no Recôncavo e na capital baiana, as Vilas de Baixo tiveram im-
portante papel para a Capitania de Ilhéus, hoje reconhecida como 
Litoral Sul. 
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Assim, esta condição de produtoras de culturas diversas das Vi-
las de Baixo fez com que para lá afl uíssem pequenos produtores com 
reduzida quantidade de escravos, uma vez que a monocultura era ex-
pressamente proibida, se confi gurando como exigência maior da Me-
trópole, a proibição de qualquer cultura em larga escala ao tempo em 
que incentivava a produção de farinha de mandioca e outras culturas, 
a exemplo de arroz, café e feijão.

A manutenção deste território como zona especializada na produ-
ção de mantimentos tornou-se condição vital para o desenvolvimento 

FIGURA 1– Mapa representativo da divisão das 
Capitanias Hereditárias no século XVI

Fonte: <http://www.viajarnotempo-historia.blogspot.com.br/search/label/Capita-
nias-donatarias>.
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da economia de exportação no Recôncavo, o que garantiu à Capita-
nia as condições necessárias para o estabelecimento de uma estrutu-
ra produtiva de base escravista, não obstante a existência de formas 
paralelas de produção. De acordo com Silva (1989), este processo de 
distribuição dos setores da economia voltados para o mercado interno 
era bastante comum nas regiões tropicais exploradas por europeus, e 
encontravam-se caracterizados por uma lavoura itinerante e também 
pela cultura de alguns produtos agrícolas, com a fi nalidade de garantir 
a subsistência dos primeiros povoadores.

Nesta época, as Vilas de Baixo chegaram a produzir a maior 
quantidade de farinha de mandioca da Colônia, constituindo-se, esta, 
a cultura de maior importância, pois este produto se encontrava na 
posição de alimento mais necessário da Colônia, evoluindo da condi-
ção de comida de miseráveis para a de gênero capaz de fazer fortunas 
(LINHARES, 1990; CAMPOS, 1980; BARICKMAN, 2002).

Foi sendoacentuada,  através destas ações político/administrati-
vas da Metrópole, a importância das Vilas de Baixo, até porque, como 
citado acima, a implantação de engenhos foi proibida em função da 
produção de farinha de mandioca, através da grande quantidade dos 
bandos, ordens, provisões e portarias a cada ano (DIAS, 2000; AZE-
VEDO, 1977; CALMON, 1925).

Desse modo, a Coroa Portuguesa, segue emitindo instrumentos le-
gais, ampliando a obrigatoriedade das vilas de produzir também os culti-
vos de arroz, feijão e milho, além de madeiras falquejadas e peças já be-
nefi ciadas para atender às necessidades navais da Colônia, especialmente 
para o reparo dos navios de carreira da Índia, adquirindo a capitania, 
neste contexto, a mais adiantada indústria naval, localizada em Camamu.

Estas medidas, aliadas a grande quantidade de madeiras de lei 
existentes na Mata Atlântica, no litoral sul da Bahia, permitem a ins-
talação do conjunto de estaleiros mais importante do sul da Bahia, na 
península de Cajaíba do Sul, que detém até hoje esta característica, além 
da implantação das culturas de piaçava, arroz, café e outros gêneros. 

Vale salientar, segundo as análises de Cardoso (1989) sobre as 
memórias econômicas, em grande parte enviadas à Academia Real das 
Ciências de Lisboa, que o discurso da situação de “crise e decadência” 
era evidente. Assim, percebe-se que elas visaram atender às necessida-
des econômicas e políticas do período a fi m de promover a superação 
de uma crise enfrentada pela metrópole portuguesa, principalmente 
com o incremento da exploração dos recursos naturais, com ênfase na 
produção madeireira, pela Comarca de Ilhéus, de acordo com Cabral 
(2007), Miller (2000) e Morton (1978).
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Esta Comarca fazia parte do conjunto da indústria naval baiana 
como zona fornecedora de recursos madeireiros, juntamente com as Vi-
las do Norte, da Comarca de Ilhéus, a saber: Camamu, Cayru e Boipeba. 

Atualmente, a península citada acima agrega cerca de quinze esta-
leiros que constroem embarcações para os mercados interno e externo. 
É importante dizer que algumas dessas embarcações são utilizadas para 
excursões turísticas, tanto na Baía de Camamu quanto no seu entorno.

Retornando ao século XVII e associando as ideias de exploração 
e benefi ciamento da madeira, verifi camos que, segundo as pesquisas 
de Campos (1991), essa, além de propiciar suporte para a indústria 
naval, também foi explorada por serrarias com a fi nalidade de atender 
às embalagens dos víveres que eram transportados em caixotes de ma-
deira falquejada das Vilas de Baixo para o Recôncavo e Salvador.

Esta condição, mesmo com a crise política e econômica enfren-
tada pela Coroa, fez com que as Vilas de Baixo mantivessem a supe-
rioridade econômica até o século XVIII, além de terem ressaltada sua 
importância histórica, uma vez que o Morro de São Paulo, no século 
XVII, foi a base de operações contra os holandeses, por sua posição 
estratégica, tornando-se ponto estratégico na luta pela independência 
da Bahia a serviço de D. Pedro I. 

É preciso levar em consideração que a Mata Atlântica existente 
no período da colonização, e seus ecossistemas associados, cobriam 
1.360.000 km², desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Segundo 
Olalde, Matos e Conceição (2010, p. 2), 

as diversas formas de exploração a que foi submetida, desde 
a extração madeireira até os dias atuais, onde abriga 60% 
da população brasileira, fi zeram que apenas 8% da área do 
bioma preservassem suas características bióticas originais. 

Lembramos que hoje, em decorrência do processo de povoamen-
to do litoral brasileiro, e da depreciação ambiental, a madeira utilizada 
na produção de embarcações, na peínsula de Cajaíba do Sul, que con-
centra o maior número de estaleiros do Baixo Sul, conforme demons-
trado na fi gura 2, tem sua origem no Estado do Pará, em função da 
depreciação da madeira de lei. 

Neste contexto de atribuições econômicas, a exemplo da determina-
ção do cultivo de víveres, na Baía de Camamu, destacava-se também a ex-
ploração de serrarias para produção de taboado, que supria as necessidades 
da construção naval, sendo este trabalho realizado em ofi cinas, armações e 
estaleiros, com as ocupações distribuídas entre escravos e artesãos livres.
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Neste processo de organização do espaço geográfi co da Baía de 
Camamu de distribuição de terras e organização das atividades econô-
micas, verifi ca-se que sua população vai se confi gurando com caracte-
rísticas oriundas de suas atividades ocupacionais e adequando-se às 
condições estruturais e conjunturais por conta do sistema administrati-
vo imposto pela metrópole, caracterizando os agentes econômicos pro-
dutores de alimentos como verdadeiros excluídos do sistema produtivo 
colonial que estabelecia os limites de expansão econômica da Capitania, 
verifi cando-se que a questão da produção de alimentos envolvia dire-
tamente as pretensões de transferência de valor de um segmento rural 
para outro, ao tempo em que se inscrevia na esfera dos confl itos sociais.

Observa-se, aqui, que a ocupação do solo na Bahia não ocorreu 
por conta de um movimento contínuo e ordenado vinculado a um cres-
cimento populacional, mas, sim, em função de um processo de apro-
priação e doação de terras efetuado pelo governo, defi nindo, assim, o 
primeiro perfi l para a estrutura fundiária, atrelado aos mecanismos de 
poder e remuneração praticados pelo Estado. 

Ressalta-se que, aliado a este processo de distribuição fundiária, 
ocorre a ocupação das terras, de modo mais acentuado, até o século XVIII, 

Figura 2 – Foto representando o estaleiro de Cajaiba do Sul

Fonte: <http://veleirotingua.blogspot.com/2008_08_01_archive.html>.
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intensifi cando-se o processo de povoamento com as guerras contra os ín-
dios e também contra os mocambos negros que, rompendo fronteiras fe-
chadas, se confi gurou como necessidade estrutural do sistema.

Igualmente, verifi ca-se que a concentração fundiária aparece 
como componente das crises de subsistência, que incidiam em produ-
ção insufi ciente para cumprimento do compromisso de abastecimento 
de Salvador e do Recôncavo com relação às Vilas de Baixo. 

Segundo Garcez (1977), observa-se que estas crises se repetiam 
e dotavam a Região em estudo de um processo de povoamento orga-
nizado, ainda, em função da distribuição fundiária inicial, requerendo 
tempo para adequação ao sistema da diversidade cultural, levando-se 
em consideração que as enormes possessões que compunham as ses-
marias fi cavam inativas com a proibição de monoculturas, uma vez que 
necessitariam de muitos braços para que se implantasse a diversidade 
de culturas, o que acarretaria um alto custo de mão de obra e pequeno 
retorno, por ser a Região Sul da Bahia caracterizada pela distribuição 
de grande número de propriedades de porte mediano.

Os dados apresentados reforçam que, no século XIX, tanto as Vi-
las de Baixo quanto a Vila de São Jorge dos Ilhéus se encontravam em 
declínio econômico, situação que repercutia na estagnação econômica 
e social que, para Campos (1981, p. 153), já durava três séculos, embo-
ra ressalte o autor que as Vilas de Baixo desenvolviam maior dinamis-
mo devido à proximidade com Salvador. 

No entanto, outros autores, a exemplo de Guerreiro e Baquero 
(2000), Schwartz (1998), Silva (1992), Campos (1991), Moreno (1986), 
afi rmam que a estagnação econômica da Capitania tanto se deveu aos 
ataques dos índios quanto às epidemias que assolavam a Região, acen-
tuando que o referido processo de estagnação econômica da Capitania 
dos Ilhéus durou até o advento da lavoura cacaueira. 

No fi nal do século XIX desponta o cacau em todo o sul da Bahia, 
como cultura de aceitação mundial, que colocaria o Brasil, no século 
XX, em lugar de proeminência no mundo, através do Estado da Bahia. 
Na sub-regionalização da Região Litoral Sul, diferencia-se a Região 
Cacaueira tradicional, frequentemente reconhecida como Região Sul, 
da Região do Baixo Sul, mais próxima a Salvador, na qual a cacaicul-
tura nunca chegou a ter predominância econômica absoluta, caracte-
rizando-se essencialmente como região policultora. 

No cultivo desta lavoura, Ilhéus sai na frente, e durante quase 
duzentos anos funciona no ritmo dos frutos de ouro, enquanto as Vi-
las de Baixo aparecem com produções medianas desta cultura, apesar 
de se ter conhecimento da existência de pés de cacau, nos meados do 
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século XVIII, como cultura praticada pelos jesuítas, na localidade de-
nominada Acaray, espaço situado a sete quilômetros de Camamu, às 
margens do rio Acaray, que forma uma cachoeira com o mesmo nome, 
e hoje, aparece como atrativo turístico da Região, agregando bares, 
restaurantes a áreas para prática do turismo rural.

Vale salientar que a Mata Atlântica, vegetação predominante no 
litoral sul da Bahia, com uma rica biodiversidade, contribuiu para a 
disseminação das sementes do cacau através do macaco jupará, bem 
como que a sua conservação se encontrava em grande parte, atrelada 
ao uso da “cabruca”.

No caso do macaco jupará, visto como dispersor de sementes e 
contribuindo para a disseminação dos cacauais, trata-se de um mamí-
fero cujo nome científi co é Potus Flavos, que vive na Mata Atlântica e 
se alimenta de frutos e insetos. Com referência aos frutos do cacaueiro, 
este animal se alimenta da polpa e dispersa as sementes, adquirindo, 
assim, importância no papel de disseminador desta cultura.

Para Piasentim (2008), o tipo de cultivo da lavoura do cacau, no 
sul da Bahia, conhecido como cabruca consiste em um sistema agro-
fl orestal organizado em dois estratos arbóreos, onde um é composto 
por cacaueiros, confi gurando o estrato inferior, e o outro, o estrato su-
perior, é formado por árvores de grande porte que propiciam o som-
breamento. Este sistema permite que grande quantidade de árvores 
componentes da Mata Atlântica seja conservada.

Estima-se que a maior parte dos remanescentes fl orestais encon-
tra-se na cabruca, formando cerca de quatrocentos e sessenta mil hec-
tares, o equivalente a 70% de toda a área ocupada com o cacau no sul 
da Bahia. Para efetivação do plantio, este sistema promove a remoção 
de árvores de pequeno porte, cerca de um terço (1/3), sendo os espa-
ços deixados, ocupados por espécimes originários de outras regiões do 
Brasil e até de outros países, a exemplo da eritrina, largamente utili-
zada, a cajazeira e a jaqueira, gerando para a cabruca uma mistura de 
árvores exóticas e nativas.

Atualmente, a cabruca é considerada peça-chave para a estratégia 
de conservação da Mata Atlântica, uma vez que esta prática, segundo 
alguns estudos efetuados na área da fi siologia, de acordo com as infor-
mações de ALVIM, (1976), demonstrando que os cacaueiros plantados 
sob este sistema alcançam níveis de produtividade muito grandes.

Verifi ca-se que este corredor de biodiversidade da Mata Atlân-
tica, composto por unidades de conservação de outras áreas, com o 
uso da terra de maneira integrada vem facilitando a sobrevivência da 
fauna e da fl ora neste espaço.
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Assim, a cultura cacaueira se confi gurou como veículo de maior 
aporte de divisas para o País, transformando o sul da Bahia em um 
“eldorado”, referência à cor dos frutos do cacaueiro que são amarelos 
quando maduros, e também aos amplos dividendos advindos com a 
sua comercialização, como também é uma referencia à saga do ouro 
nos Estados Unidos da América, cujos espaços onde se encontravam 
os veios, eram chamados de eldorado. No caso da Bahia, nesta época 
a população vivia dos rendimentos e serviços advindos do cacau, ten-
do como características principais o redirecionamento dos processos 
de povoação e também de estrutura fundiária para adequar-se à nova 
realidade econômica.

Em função da cultura do cacau vieram, para o sul da Bahia, espe-
cialmente para Ilhéus, povos de todos os estados próximos, especial-
mente sergipanos, que se tornaram grandes proprietários de lavouras 
de cacau, direcionando os novos rumos tanto econômicos quanto so-
ciais do sul da Bahia. Dentre os agentes de ocupação da terra podemos 
distinguir antigos donos de áreas havidas por sesmarias; pequenos 
posseiros de lavouras de subsistência; remanescentes de imigrantes 
estrangeiros das antigas tentativas de colonização; imigrantes nacio-
nais de Sergipe, conforme citação anterior, de Alagoas e do Ceará. 

O aporte fornecido pelos estudos demográfi cos e pela distribui-
ção fundiária, durante a investigação efetuada, vem confi rmando a hi-
pótese de que haveria possibilidade da população do entorno da Baía 
de Camamu voltar-se para a exploração do turismo, especialmente 
quanto esta atividade toma caráter de atividade econômica de grande 
porte na zona costeira do Brasil.

Essa possibilidade, reforçada em função de ocorrência de crises cí-
clicas na cultura cacaueira, uma vez que as Vilas de Baixo estiveram, por 
mais de duzentos anos, em ascensão  no aspecto econômico, frente à Vila 
de São Jorge dos Ilhéus, e adquiriu, durante o período da cacauicultura 
uma posição mediana, perdendo, portanto, a supremacia na  economia 
do sul da Bahia,  necessitando  redirecionar suas bases  econômicas. 

E no que se refere à organização social, observa-se que ocorre o 
que poderia ser chamado de pulverização de categorias sociais, aqui 
explicado como categorias que são refeitas em função das profi ssões 
que são estabelecidas sempre que uma nova atividade econômica passa 
a ser explorada (CORREIA, 2006; RIBEIRO, 1999; THOMAS, 1997).

Neste contexto, verifi ca-se que, ao longo do processo de desenvol-
vimento nas etapas de implantação de determinadas atividades econô-
micas na Região Sulbaiana, a exemplo da monocultura, depois diversi-
dade cultural, monocultura novamente, vão sendo defi nidas algumas 
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categorias sociais, enquanto outras vão surgir em função da afl uência 
de grupos exteriores aos que aqui se organizaram anteriormente, em 
função das novas iniciativas de sobrevivência dessas economias. 

Percebe-se, assim, ao longo do tempo, a existência de homens 
livres (mestres, carpinteiros, ferreiros, oleiros, ofi ciais de forma, pur-
gadores, caldereiros, caixeiros e barqueiros, tanto integrados ao ofício 
dos engenhos, quanto à construção e aos reparos de embarcações) e 
escravos com ofícios especializados, agregados, ocupantes ou sitiantes, 
categorias já estabelecidas na historiografi a, das quais vai se originar o 
conjunto social que encontramos hoje, de caráter multifacetado, mas 
formado com aquisição dos elementos de identidade que construíram 
ao longo das jornadas econômicas (GORENDER, 1988). 

Reafi rmamos o pensamento de Boullon (1988), de que as práti-
cas sociais que se integram nos lugares lhes dão sentido e organizam o 
seu espaço dentro de suas realidades, ao tempo em que formam seus 
elementos identitários.

Outras categorias sociais, como pescador, marisqueiro, bandeirador 
de cacau, barcaceiro, pisoteador, resultaram de uma adaptação ecológica 
e de atividades econômicas que pouco ultrapassaram o nível tecnológico 
da coleta e da extração. Por isto mesmo, a história do que se poderia cha-
mar de sistema econômico nesta Baía tem consistido, em sua maior parte, 
numa perda constante de território, pelo contato e pela concorrência com 
novas situações emergentes, novas necessidades ou novas técnicas. 

Esse processo vem ocorrendo e se acelerando paralelamente à 
integração da população que ali trabalha, dentro do qual a fi gura do 
nativo se vai tornando um proletário, na condição, no estado de espí-
rito e no comportamento. Ou seja, as categorias sociais acima citadas 
devem ser entendidas como elementos formadores de determinada 
sociedade, que foram identifi cadas no presente estudo, como catego-
rias que sofreram alterações de acordo com modifi cações advindas de 
cada novo processo econômico, que como todo processo de dinâmica 
social envolve capital social, capital humano e capital natural.

Aqui capital social diz respeito às características da organização 
social, como confi ança, normas e sistemas que contribuem para au-
mentar a efi ciência da sociedade, uma vez que, em uma sociedade que 
tenha herdado um bom estoque de capital social sob forma de regras 
de reciprocidade, deverá haver uma participação social efetiva no de-
senvolvimento das atividades econômicas, objetivando a socialização 
dos seus benefícios (PUTNAM, 1996).

Capital humano refere-se aos sujeitos que constituem o capital 
social em pleno exercício dos comportamentos que o efetivam, ao 
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tempo em que o capital natural refere-se à estrutura onde se organi-
zam as ações sociais, econômicas, culturais e políticas, ou seja, cons-
titui o campo, o cenário da produção humana.

As categorias de profi ssionais elencadas foram organizadas, de 
maneira ofi cial, durante o processo de decadência da cacauicultura, 
uma vez que as comunidades do entorno da Baía de Camamu viviam, 
direta ou indiretamente, dos lucros do cacau, havendo poucos donos 
de bares, pousadas e cabanas, por não ser a Região centrada na ativi-
dade turística, levando-se em consideração que o pescado não atingia 
dimensões de atividade econômica de médio porte.

A partir de 1980, por conta da exploração da atividade do turis-
mo, houve a necessidade de ampliar tanto a quantidade de pescado, 
quanto o numero de pescadores, cabaneiros e feirantes, uma vez que 
estas atividades se encontram vinculadas, ocorrendo, neste período, 
a regularização destas profi ssões através da criação de associações e 
sindicatos.

De início, estas profi ssões são assumidas por nativos que tiveram 
as suas profi ssões modifi cadas por conta de um novo modelo de ati-
vidade econômica que substituiu parcialmente a atividade cacaueira, 
coexistindo com outras atividades agrícolas.

Essas modifi cações são traduzidas pela adequação de profi ssões 
às novas opções econômicas, a exemplo do pescador que foi transfor-
mado em barqueiro, ou pelo surgimento de novas ocupações profi s-
sionais, como caseiros e trabalhadores de hotéis e pousadas. Segundo 
Rodrigues (1996), são ocupações passadas para os nativos, aliadas à 
incorporação da noção de progresso trazida pelo exercício da explora-
ção da atividade turística.

No desenvolver deste trabalho, constatamos que os profi ssionais 
que comercializavam seus próprios produtos passaram a vender a sua 
força de trabalho, ao tempo em que não se dão conta dos impactos 
negativos provindos do turismo, observando apenas que esta ativida-
de trouxe equilíbrio econômico em função da carência deixada pela 
atividade cacaueira.

Ressaltamos, aqui, que as ideias de Garcez (2001), acerca da es-
trutura fundiária no Estado da Bahia, explicitando um processo de al-
terações econômicas, sociais e políticas em função da distribuição de 
terras, nos levaram a inferir que esses mecanismos de distribuição fun-
diária, que se encontravam atrelados aos meios de produção, trouxe-
ram elementos de defi nição social para a Baía de Camamu, uma vez que 
o surgimento de novo tipo de organização econômica era determinante 
para a reorganização fundiária no Brasil. Este processo de atender às 
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prioridades econômicas exigidas por Portugal, aliado à condição histó-
rico/geográfi ca da Baía de Camamu, infl uenciaram decisivamente na 
sua formação socioeconômica.

Através da explicação anterior, podemos defi nir a população da 
Baía de Camamu como uma sociedade regional estruturada à base de 
uma síntese ecológica que historicamente se formou e se desenvolveu 
em torno de atividades por meio das quais a população que ali vive, ocu-
pando a terra e explorando os seus recursos, produz e reproduz as con-
dições materiais de sua existência e forma o meio social em que vive.

Por um lado, a unidade da Baía de Camamu resulta não só das 
identidades e semelhanças encontradas entre as partes que a com-
põem, mas das diferenças de estrutura e função que existem entre as 
áreas econômicas. Por outro lado, no que se refere à diversidade na 
Baía de Camamu, sobretudo nas adequações locais da vida regional, 
existem tipos e níveis de atividades econômicas que foram se organi-
zando, a exemplo de áreas de pesca; de agricultura de subsistência; de 
minérios; de cacau; de gás natural, e urbana, sendo que esta última se 
refere ao centro de comércio, de consumo, de serviços, controle admi-
nistrativo etc.

De acordo com o exposto, verifi ca-se que a unidade regional e 
a diversidade local são processos de lento desenvolvimento que se-
dimentaram uma sociedade regional bem defi nida, cujo corpo é um 
sistema de estratifi cação social complexo, mas discernível, é um con-
junto de instituições e valores sociais engendrados pelo seu próprio 
funcionamento histórico, com instituições e valores que traduzem o 
seu estilo de vida.

Assim, embora o processo de mudança social que hoje se desen-
volve na Baía de Camamu se manifeste em todos os setores de sua 
vida econômica e social, deve-se ter em mente que, nas duas primeiras 
áreas indicadas, é onde encontramos mais presentes os remanescentes 
e as sobrevivências dos padrões tradicionais de relações econômicas e 
sociais. 

Para defi nir e caracterizar as categorias utilizadas nesse traba-
lho, buscou-se inspiração nas idéias de Brandão (1998), que trata das 
categorias ocupacionais no Recôncavo, uma vez que não encontramos 
conceitos sobre esse assunto ligados diretamente ao local da pesquisa. 
Aqui a atividade ocupacional remonta ao início da colonização deste 
espaço, uma vez que o pescador se confi gura como elemento que tem 
para o exercício do seu trabalho, a estrutura organizada, que é o mar, 
como também o feirante (muitos deles são pequenos agricultores) que 
tem o produto oriundo da terra para trabalhar, se encontrando entre 
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estes os cabaneiros, que se utilizam tanto do fruto do trabalho do pes-
cador quanto do feirante no exercício de sua ocupação profi ssional.

Com relação à atividade pesqueira, por ser a forma de ocupação 
mais antiga, se encontra mais revestida de legenda. Embora não seja 
a forma predominante de ocupação das populações da Baía de Cama-
mu, o pescador se confi gura como produtor autônomo e é inadaptá-
vel à disciplina, passando a impressão de que opera sem chefes nem 
patrões e produz por conta própria Mas tanto este quanto o feirante 
integram categorias socioeconômicas cuja posição se caracteriza por 
grande desproporção entre o quanto este depende do seu trabalho e o 
quanto resulta para ele como benefício.

Para o pescador são ressaltadas três categorias de tipos sociais. A 
primeira refere-se aos sujeitos que têm a pesca como única atividade 
profi ssional. A segunda defi ne aquele que tem a pesca como atividade 
suplementar, trabalhando na condição de assalariado. Finalmente, a 
terceira categoria refere-se àquele que exerce sua atividade na condi-
ção de trabalhador autônomo.

Com relação ao feirante, observa-se, também, a existência de 
três categorias: 1) aquele que é, ao mesmo tempo, produtor e comer-
ciante de seus produtos, geralmente em pequena escala; 2) aquele que 
compra os produtos para o exercício de sua atividade profi ssional; e 3) 
aquele que é pago por quem produz para comercializar os produtos.

Os cabaneiros são os próprios donos dos seus negócios, por he-
rança ou por opção de trabalho, de acordo com as variações de eco-
nomias predominantes.  Ressalta-se, para esta categoria, o elemento 
ou fator que direciona o sucesso do seu empreendimento é o número 
de pessoas que afl uem à sua Região, independendo que este fato seja 
originado de extração de minérios, atividades agrícolas ou outra ativi-
dade qualquer.

Respaldando as informações anteriores, apresentamos um peque-
no histórico desse alternar de atividades econômicas. Segundo Risério 
(2003), já no século XIX, o petróleo era explorado na Baía de Camamu 
pela empresa John Grant and Company, onde se refi nava querosene e 
produzia brazolina, produtos atualmente explorados por empresas como 
Norberto Odebrecht, Star Oil, El Paso, Baroid Pigmina entre outras. 

A partir da segunda metade do século XX, as Vilas de Baixo, 
no entorno da Baía de Camamu, mantiveram as atividades agrícolas, 
inclusive o cacau, que coexistiam com a extração de minérios, como 
bauxita, baritina, gás natural e petróleo.

O Baixo Sul corresponde a uma sub-região da Região Sul do 
Estado da Bahia, uma das quinze regiões econômicas defi nidas pela 
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Secretaria de Planejamento Técnico do Estado da Bahia (Seplantec). 
Formada por onze municípios, Cairu, Camamu, Ibirapitanga, Igrapiú-
na, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancre-
do Neves, Taperoá e Valença, ocupa 6.138 km2, o que signifi ca 1.1% 
do território da Bahia (OLALDE; MATOS; CONCEIÇÃO, 2010). Como 
forma de entendimento da sua organização espacial para a atividade 
turística, objeto do nosso trabalho, apresentaremos um breve comen-
tário sobre o aspecto demográfi co e a estrutura fundiária do Baixo Sul 
(TABELA 1).

TABELA 1 – População residente total e taxa média geométrica de 
crescimento anual, Baixo Sul, 2000

Município Urbana
1980

Urbana
2000

Rural
1980

Rural
2000

Cairu 5.651 6.981 5.391 4.429
Camamu 5.979 12.107 23.618 21.154
Ibirapitanga 4.622 6.363 15.690 15.814
Igrapiúna 852 2.377 5.707 12.583
Ituberá 8.358 15.910 11.742 8.223
Maraú 2.107 2.849 12.194 15.171
Nilo Peçanha 1.200 2.490 6.396 8.718
Piraí do Norte 1.201 2.787 6.298 7.638
Presidente Tancredo Neves 6.221 14.315 13.183
Taperoá 4.548 7.523 7.586 8.410
Valença 31.813 55.884 20.155 21.625
Total do Baixo Sul 66.331 121.497 129.092 137.694

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 2000. 

Considerando o crescimento populacional no período de 1980 a 
2000, com ênfase numa comparação entre a zona urbana e rural, veri-
fi ca-se que, embora o processo de urbanização tenha de acentuado nas 
últimas duas décadas, a população do Baixo Sul é predominantemente 
rural: em 1980, o grau de urbanização da Região era de 25,59%, pas-
sando a 27,51% em 1991, e a 38,02% em 2000. Os municípios com o 
grau de urbanização mais baixo são Maraú e Igrapiúna, com 15,51% e 
15,89% respectivamente. Salientamos que os municípios de Camamu e 
Igrapiúna apresentaram, em 2000, uma expressiva população absoluta, 
totalizando 33.261 e 14.960, respectivamente. Apenas a cidade de Va-
lença apresenta-se como um centro urbano com uma população supe-
rior a 50.000 habitantes (55.884 habitantes no ano 2000), e junto com 
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a cidade de Ituberá (15.910 habitantes) representam os polos de atração 
para a migração regional. 

Lembramos que esses municípios ainda possuem um maior nú-
mero de possessões e recursos naturais da Baía de Camamu. Essas 
considerações foram os critérios adotados para a escolha dessas loca-
lidades como fontes de dados documentais, bibliográfi cos e empíricos 
para esse trabalho.

Considerando a estrutura fundiária do Baixo Sul, a Tabela 2 
aponta que existe um grande número de pequenas propriedades. 

TABELA 2 – Estabelecimentos rurais, segundo grupos de área total do Baixo Sul.

Estabelecimentos Rurais Nº. de Propriedades Porcentagem

Menos de 10 ha 13.623 63,3

De 10 a menos de 100 ha 7.106 33,0

De 100 a menos de 200 ha 466 2,2

De 200 a menos de 500 ha 260 1,2

De 500 a menos de 200 ha 66 0,3

De 2000 a mais ha 7 Menor que 0,1

TOTAL 21.528 100

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) – Censo Agropecuário 1995-1996.

 

Verifi ca-se que 63,3% das propriedades existentes possuíam 
menos de 10 hectares. A maior parte da população rural emprega-
se na agricultura familiar: De um total de 81.813 pessoas ocupadas 
na agricultura, 66,2% estavam inseridas na agricultura familiar, de 
acordo com a pesquisa FAO/Incra feita a partir dos dados do Censo 
Agropecuário de 1995/96. Segundo essa mesma pesquisa, nos mu-
nicípios do Baixo Sul há 17.856 agricultores familiares, que corres-
pondem a 82,9% das propriedades rurais e ocupam 37,5% da área. 
A contribuição da agricultura familiar ao valor bruto da produção 
nos municípios analisados é bastante variada, de 6,2% em Cairu até 
74,8% em Presidente Tancredo Neves, com uma média de 39,3% 
para os onze municípios.

Remontando ao período colonial, observa-se que os dados apon-
tados acima reforçam a condição da Região enquanto policultora, na-
quela época e atualmente, embora se verifi que que existem exceções 
na estrutura fundiária atual. Temos como exemplo a área de 16.000 
hectares explorada com plantio de seringueiras, pela Michelin da 
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Bahia, acentuando que foram disponibilizados 9.000 hectares para se-
rem ocupados por produtores independentes, tendo o apoio logístico e 
tecnológico da empresa.

Esta empresa mantém atividades com vistas à conservação da 
biodiversidade local, com operações de preservação da Mata Atlântica 
e dos manguezais no litoral. Como exemplo do trabalho de educação 
ambiental citamos o Museu Natural, na área da Cachoeira de Pancada 
Grande (FIGURA 3), que se confi gura como área de preservação am-
biental, e se encontra sob a responsabilidade da referida empresa, que 
vem efetuando a preservação da área e da Cachoeira.

Além de ações sociais voltadas para a área educacional, o projeto 
Ouro Verde Bahia, desenvolvido em parceria com o Governo Federal 
e os municípios, instalou vilas para empregados da Michelin, benefi -
ciando a Microrregião com tratamento de água, instalação de postos 
de saúde, sistema de telefonia e construção de escolas.

Em 2004, a Michelin da Bahia implantou um modelo de trabalho 
adequado à realidade social e econômica da Região, disponibilizando 
parte da área de sua ocupação para ser dividida em médias propriedades 

FIGURA 3 – Foto representando a Cachoeira 
de Pancada Grande, Ituberá

Fonte: <http://www.caronainterativa.com.br>.
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administradas por produtores independentes, aos quais ela oferece os re-
sultados de suas pesquisas, oriundas do Centro de Pesquisas de Doenças 
de Seringueiras, de sua propriedade, considerado um dos Centros mais 
avançados do mundo.

Dentre as empresas que exploram os minérios da Baía de Cama-
mu, a Norberto Odebrecht aí se instalou desde meados do século XX, 
e vem, ao longo do tempo, empreendendo ações que têm refl exos no 
âmbito educacional, através de desenvolvimento econômico, social e 
ambiental e respeitando a diversidade cultural.

Entre os aportes efetuados pela empresa Norberto Odebrecht, se 
encontra em andamento o DIS – Baixo Sul (Desenvolvimento Integra-
do Sustentável para o Baixo Sul), que prevê ações na área da educação, 
apoio à aquicultura e à cadeia produtiva de palmito e piaçava, além de 
incentivar a preservação da Mata Atlântica e da biodiversidade local 
(NORBERTO ODEBRECHT, 2004).

Outro projeto em andamento, em parceria com o BNDES, (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), refere-se à restau-
ração da fortaleza do Morro de São Paulo, com término previsto para 
meado de 2010, preservando este monumento que resgata e preserva 
a História do Brasil.

Diante do exposto, a partir de 1980, com a decadência da cultura 
cacaueira, observa-se que no processo de busca de alternativas econô-
micas, a história local e a paisagem natural passaram a despertar a aten-
ção da Região para a possibilidade de exploração da atividade turística 
mais sistematizada, uma vez que havia um tipo de atividade turística 
sem planejamento, efetuado pelos integrantes da comunidade local.

Em decorrência dos aspectos culturais e naturais da Baía de Ca-
mamu, e através das iniciativas do Governo do Estado, verifi cou-se 
que a possibilidade vislumbrada durante o processo investigativo foi 
efetivada através da inserção da atividade turística na Baía de Cama-
mu, de forma mais acentuada, no fi nal do século XX. Desta vez com a 
participação do Governo do Estado, através da Bahiatursa, que vem 
propondo ações prioritárias para a exploração do turismo, como forma 
de suprir a lacuna econômica deixada pela atividade cacaueira. Obser-
va-se que também estão sendo cambiados, para a Região, investimen-
tos de particulares voltados para o turismo.

Em 1998 a Bahiatursa dividiu o litoral da Bahia em zonas econômi-
cas, criadas para atender aos objetivos do Programa de Desenvolvimento 
Turístico da Bahia (PRODETUR, 1998), nominando de Costa do Dendê o 
espaço que integra a Baía de Camamu, com localização entre o Recôncavo 
Baiano e o Rio de Contas, em Itararé, pois o critério de zoneamento foi 
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determinado em função dos atrativos turísticos, nos remetendo a cinco 
zonas costeiras citadas anteriormente, além da Chapada Diamantina no 
interior do Estado da Bahia. Os fi nanciamentos provindos dos projetos 
Prodetur I e II permitiram a criação de infraestrutura para exploração da 
atividade turística e também para transformar os recursos naturais em 
atrativos turísticos. Em síntese, a Bahiatursa vem buscando estimular a 
visitação, tornando públicos tais atrativos através das potencialidades na-
turais e culturais.

A primeira fase do Prodetur-BA (Programa de Desenvolvimento 
Turístico- Bahia) iniciou-se ao mesmo tempo em que algumas ações 
do governo federal, em função da atividade turística e dos investimen-
tos, tiveram como objetivo instalar centros turísticos que competissem 
com destinos internacionais e ampliar a infraestrutura.

Estas ações trouxeram uma nova confi guração de regionalização 
turística para a Bahia (MAPA 1), através da criação de zonas turísticas 
temáticas como Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros, Chapa-
da Diamantina, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Costa das 
Baleias, Lagos do São Francisco e Costa do Dendê.

MAPA 1 – Regionalização do turismo no Estado da Bahia

Fonte: MINISTERIO DO TURISMO 2009
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Salientamos que a caracterização ora posta não segue uma or-
dem de localização geográfi ca, mas foi assim colocada para melhor en-
tendimento do leitor, uma vez que nosso local de estudo situa-se na 
Costa do Dendê.

A Baía de Todos os Santos (MAPA 2) possui 1052 quilômetros, 
recebe águas de rios e riachos próximos e é considerada a maior baía 
navegável do Brasil. É composta por Candeias, Itaparica, Vera Cruz, São 
Francisco do Conde, Salinas de Margarida, Jaguaripe e Madre de Deus. 

MAPA 2 – Baía de Todos os Santos

Fonte: Ministério dos Turismo, 2009. 

A Costa dos Coqueiros (MAPA 3) é um trecho do litoral norte 
com 180 quilômetros, servido pela linha verde, que tem início na Praia 
do Forte e termina em Mangue Seco, na divisa com Sergipe. É notá-
vel o desenvolvimento turístico e imobiliário nesta parte do litoral da 
Bahia. Esta Região participa de dois projetos importantes de preser-
vação da fauna marinha: o Projeto Tamar e o Projeto Baleia Jubarte. É 
formada pelos municípios de Jandaíra, Esplanada, Conde, Entre Rios, 
Itanagra, Mata de São João, Camaçari e Lauro de Freitas.
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MAPA 3 – Costa dos Coqueiros

Fonte:  Ministério do Turismo, 2009.

Com referência à Zona Turística dos Lagos e aos Canyons do São 
Francisco (MAPA 4), caracterizados pela infl uência do Rio São Francis-
co, esta Zona Turística é formada pelos municípios de Abaré, Casa Nova, 
Curaçá, Glória, Juazeiro, Paulo Afonso, Remanso, Rodelas, Santa Brígi-
da e Sobradinho, e tem como principais atrativos as atividades ligadas 
à pesca e aos esportes náuticos em geral. Os monumentos naturais, a 
cultura sertaneja, a construção de represas e usinas hidrelétricas, além 
do maior projeto de fruticultura irrigada do Brasil, constituem a diversi-
dade de atrativos dessa Região. A infraestrutura básica dos Lagos do São 
Francisco inclui os aeroportos de Paulo Afonso e de Petrolina, rodovias 
e serviços de energia elétrica, saneamento e telecomunicações. 

O Vale do São Francisco (MAPA 5), localizado na Região Norte 
da Bahia, foi desmembrada da ZT Lagos do São Francisco, integrada 
pelos municípios de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá, Sobradinho e Re-
manso. Os outros municípios integram a ZT Lagos e Canyons do São 
Francisco, e são Paulo Afonso, Glória, Santa Brígida, Abaré e Rodelas.

Caminhos do Jiquiriçá (MAPA 6) localiza-se a cerca de 150 km a 
oeste de Salvador. Além da agricultura, sua principal base econômica, 
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o turismo tem se revelado uma importante alternativa de geração de 
renda para os municípios dessa Zona Turística. Aí se destacam poten-
cialidades naturais, tais como cachoeiras, rios, morros, fl ora e fauna 
exuberantes. O contato com a natureza faz com que os turistas se vol-
tem para a prática de esportes radicais e de aventura, como cavalga-
das, trekking, canoagem e pesca. Em função do patrimônio histórico 
e cultural, essa Região também se destaca por esse segmento do turis-
mo. A Zona Turística do Vale do Jiquiriçá é composta por seis municí-
pios, a saber: Jiquiriçá, Laje, Mutuípe, Santa Inês, Ubaíra e Amargosa.

Os aminhos do Oeste (MAPA 7) estão localizados na margem 
esquerda do Rio São Francisco. Essa Região é composta pelos muni-
cípios de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Santana, Santa 
Maria da Vitória, São Félix do Coribe e São Desidério. Considerada 
atrativa por suas paisagens exóticas, essa zona turística vem apresen-
tando expressivo crescimento econômico, impulsionado por avanços 
sensíveis em seu segmento agroindustrial, notadamente a produção 
de grãos.

MAPA 4 – Lagos e Canyons do São Francisco

Fonte:  Ministério do Turismo, 2009.
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MAPA 6 – Caminhos do Jiquiriçá

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.

MAPA 5 – Vale do São Francisco

Fonte:  Ministério do Turismo, 2009.
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Os Caminhos do Sertão (MAPA 8), ZT, foram aprovados e estão em 
fase de consolidação, formados pelos municípios de Uauá, Euclides da 
Cunha, Canudos, Remanso, Araci, Ribeira do Pombal Nova Soure, Feira de 
Santana, Itapicuru, Candeias, Tucano, Teofi lândia, Monte Santo, Serrinha.

Os Caminhos do Sudoeste (MAPA 9) referem-se a uma Zona 
Turística composta pelos municípios de Vitória da Conquista e Iguaí. 
Aprovada como nova ZT a ser desenvolvida, cuja organização encon-
tra-se em fase de consolidação.

A Chapada Diamantina, no mapa 10, é considerada o centro geo-
gráfi co da Bahia, possui região montanhosa, com topografi a diversifi -
cada e importante rede hidrográfi ca. Nela são encontradas as maiores 
montanhas e cachoeiras do Estado. Os municípios de Lençóis, Mu-
cugê, Palmeiras, Andaraí e Vale do Capão integram a Chapada Dia-
mantina. Esta Zona Turística foi dividida em quatro circuitos; Circuito 
Norte, Circuito do Diamante, Circuito do Ouro e Chapada Velha.

A Costa do Cacau está localizada entre Itacaré e Canavieiras, no sul 
da Bahia. Esta Região é dotada de santuários ecológicos, muitas praias, 
possuindo uma vegetação composta de coqueirais, Mata Atlântica e fa-
zendas de cacau (MAPA 11). Ela é formada, administrativamente, pelos 
municípios de Ilhéus, Canavieiras, Una, Itacaré, Santa Luzia e Uruçuca.

MAPA 7 – Caminhos do Oeste

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.
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MAPA 8 – Caminhos do Sertão

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.

MAPA 9 – Caminhos do Sudoeste

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.
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MAPA 11 – Costa do Cacau

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.

MAPA 10 – Chapada Diamantina 

Fonte: Ministério do Turismo, 2009. 
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A Costa do Descobrimento (MAPA 12), também conhecida como 
do berço do descobrimento do Brasil, é composta pelos municípios de 
Trancoso, Porto Seguro, Belmonte, Caraíva, Santa Cruz de Cabrália e 
Arraial D’Ajuda. Essa Região é rica em falésias, praias, baías, ensea-
das, rios riachos e uma vegetação formada por Mata Atlântica, coquei-
rais e manguezais.

A Costa das Baleias está localizada no extremo sul da Bahia e 
abriga recifes de corais, ilhas vulcânicas, manguezais (MAPA 13). Lá 
se encontra localizado o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Possui 
uma biodiversidade muito rica e é composta pelos municípios de Nova 
Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Prado e Mucuri.

Sobre a Costa do Dendê (MAPA 14), lembramos que, anterior-
mente, discutimos os aspectos históricos/geográfi cos da Baía de Ca-
mamu. Aqui tratamos esse espaço turístico situado no critério de re-
gionalização da BAHIATURSA (1998). 

A Baía de Camamu está situada nessa zona turística, e é uma 
porção do espaço geográfi co que serviu de campo de estudo para essa 
pesquisa, encontra-se localizada entre a Península de Maraú e o Con-

MAPA 12 – Costa do Descobrimento

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.
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MAPA 14 – Costa do Dendê

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.

MAPA 13 – Costa das Baleias

Fonte: Ministério do Turismo, 2009.
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tinente, e abrange, entre outros, os municípios de Maraú, Igrapiúna e 
Camamu. Em destaque, a Praia e a Lagoa de Cassange (FIGURA 4).

FIGURA 4 – Foto da Praia de Cassange e Lagoa de Cassange, Maraú

Fonte: <http://www.geoturismo.changemakers.com>. 

Maraú se confi gura como ponto extremo na parte sul, tendo como 
maior área de sua jurisdição o povoado de Barra Grande, que possui a 
infraestrutura turística melhor organizada do entorno da Baía, e Ca-
mamu é o município de maior área interna, seguido pelos municípios 
de Ituberá e Igrapiúna.

A partir de informações coletadas em sites especializados, elabo-
ramos aqui um pequeno diagnóstico geoambiental a fi m de demons-
trar a importância da Baía de Camamu no tocante às potencialidades 
naturais para atividade turística, lembrando que a sua vegetação é 
composta por remanescentes da Mata Atlântica e manguezais preser-
vados, apresentando um ecossistema estuariano, além de restingas. 
Sua hidrografi a é caracterizada por extensa rede de drenagem, a exem-
plo dos rios Maraú, Acaray, Serinhaém, Mariana, Pinaré, Igrapiúna e 
Tiriri, onde são encontradas cachoeiras como Pancada Grande, Tre-
membé, Parafuso e Acaray. O relevo é composto por algumas serras e 
extenso litoral caracterizado por restingas, falésias e baía.
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Essas potencialidades naturais, transformadas em atrativos, 
além de tentar atrair investidores para a Costa do Dendê, ressaltam 
as representações de arquitetura urbana e rural, da época dos jesuítas, 
como igrejas, conventos e fortalezas, com destaque para o convento de 
Santo Antônio de Cairu, com estilo neoclássico e rococó, fundado em 
1654 (FIGURA 5), que se encontra, atualmente, sendo restaurado com 
recursos da Petrobrás. Além das potencialidades citadas, existem nes-
ta ZT remanescentes quilombolas e indígenas, como também a Área 
de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi e da Serra das Onças, cons-
tatando-se, portanto, que a Baía da Camamu oferece muitos recursos 
que podem ser transformados em atrativos para atender à exploração 
da atividade turística. 

FIGURA 5 – Foto do Convento de Santo Antonio de Cairu 

Fonte: <http://www.cotidiano-urbano.blogspot.com/2009_01_01_archive.html>.

Nos municípios que compõem a Baía de Camamu verifi ca-se a 
existência de várias espécies minerais, como xisto betuminoso, gás na-
tural, gesso e petróleo. As atividades econômicas são a pesca, extração 
de coco, cravo, seringa, pimenta do reino, guaraná, dendê, urucum, 
piaçava e macadâmia. 

A culinária, muito semelhante entre os municípios do entorno 
da Baía, é composta por variados pratos à base de frutos do mar, 
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destacando-se a lagosta assada na brasa, na Ilha doe Sapinho e Barra 
Grande, além de saborosas moquecas de peixes, camarões, pitus e 
ostras.

Para acesso à Baía de Camamu, quem vem de Salvador utiliza-
se da via ferryboat, e viaja por 160 quilômetros pela BR até a cidade 
de Valença, Camamu ou Ituberá e de qualquer uma delas pega uma 
embarcação de carreira ou aluga um barco, escuna ou lancha rápida 
para efetuar o entorno da Baía de Camamu. Outro acesso é por Ilhéus, 
através da BA 324, que faz intercessão com a recém inaugurada BA 30, 
ligando Itacaré a cidade de Camamu, dali fazendo o mesmo trajeto por 
barco ou lancha rápida para contornar a Baía por via marítima.

Neste capítulo, além dos aspectos históricos, são apresentados 
também a contextualização dos aspectos geográfi cos, socioeconômicos 
e turísticos, uma vez que este espaço serviu como campo de estudo 
para observação dos impactos sociais, culturais e ambientais promovi-
dos pela inserção da atividade do turismo.

Entendendo essa atividade como produtora e consumidora do 
espaço geográfi co, defi nido segundo Santos (1996) como “a mediação 
social onde se permeiam e se imbricam as certezas e incertezas teóri-
cas e empíricas das demais instâncias sociais”, observamos que ocor-
rem alterações, tanto na paisagem quanto nas relações sociais. Daí a 
ideia de investigar a percepção dos pescadores, cabaneiros e feirantes 
sobre essas transformações ocorridas na Baía de Camamu, que dota-
ram este espaço de características sociais dos contingentes humanos 
que aí se estabeleceram, uma vez que, para Boullon (2002), as regiões 
turísticas não existem, e sim espaço ou zona turística com suas reali-
dades e identidades. 

Para Rodrigues (1995), quando um espaço é organizado como 
mercadoria verifi cam-se transformações, mesmo que nada tenha sido 
edifi cado, pois se materializam nesse espaço mercadorias e serviços 
que são apropriados e estruturados de modo a gerar lucro e renda.

Este cenário nos levou a investigar o processo de ressiginicação 
socioespacial do ponto de vista de representantes da comunidade, que 
respondem por atividades econômicas vinculadas ao setor de pesca-
dos, em função da atividade turística ali efetuada, que são pescadores, 
cabaneiros e feirantes, entendendo que a atividade turística sempre 
promove impactos.

As categorias de profi ssionais elencadas foram organizadas de 
maneira ofi cial, durante o processo de decadência da cacauicultura, 
uma vez que as comunidades do entorno da Baía de Camamu viviam, 
direta ou indiretamente, dos lucros do cacau, havendo poucos donos 
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de bares, pousadas e cabanas, por não ser a Região centrada no turis-
mo, levando-se em consideração que o pescado não atingia dimensões 
de atividade econômica de médio porte. 

A partir de 1980, por conta da exploração da atividade do turis-
mo, houve a necessidade de ampliar tanto a produção do pescado, em 
função da quantidade de turistas que passaram a freqüentar o espaço, 
quanto o número de pescadores, cabaneiros e feirantes, ocorrendo a 
regularização destas profi ssões através da criação de associações e sin-
dicatos, uma vez que são atividades que  se encontram imbricadas pela 
própria natureza de sua produção. Esses profi ssões são assumidas por 
nativos, em sua maioria, que alteraram as suas profi ssões por conta do 
novo modelo de atividade econômica que substituiu parcialmente o 
cacau, coexistindo com atividades agrícolas e extrativas.

Essas modifi cações são traduzidas pela adequação de profi ssões, 
a exemplo do pescador transformado em barqueiro, ou pela criação de 
novos empregos, como caseiros, domésticos, trabalhadores de hotéis 
e pousadas, que, segundo Rodrigues (1995), são ocupações passadas 
para os nativos e aliadas à incorporação da noção do progresso trazido 
pela indústria do turismo.

No desenvolver deste trabalho, constatamos que alguns profi s-
sionais que comercializavam os seus próprios produtos passaram a 
vender a sua força de trabalho, ao tempo em que não se dão conta dos 
impactos negativos provindos do turismo, observando apenas que a 
atividade do turismo trouxe desenvolvimento econômico por conta da 
carência deixada pela atividade cacaueira. 

Observamos que o processo de alterações econômicas, sociais, po-
líticas e culturais, sofrido pela comunidade no espaço ora denominado 
Costa do Dendê, onde se encontra inserida a Baía de Camamu, ocorreu 
em função de sua localização geográfi ca e de sua importância histórica,  
desde a fundação dos primeiros engenhos jesuíticos, e como área de ma-
nutenção do Recôncavo e Salvador, até o advento da cacauicultura e sua 
decadência, que infl uenciaram decisivamente na identifi cação de suas 
permanências, mudanças e nas imbricações de suas características. 

AS PERCEPÇÕES DO ESPAÇO E DA COMUNIDADE 
DA BAÍA DE CAMAMU – BAHIA SOB O OLHAR DOS 
PESCADORES, CABANEIROS E FEIRANTES

Neste tópico trataremos da análise e interpretação do conteú-
do do discurso dos pescadores, cabaneiros e feirantes sobre a Baía 
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de Camamu e a comunidade local. Essa análise e interpretação são 
orientadas pelos principais elementos teórico/conceituais que estu-
dam a relação entre turismo, cultura, percepção e planejamento.

Lembramos aqui que a signifi cação do lugar é concebida a partir 
da intermediação entre o sujeito e seu espaço de vida, constituído por 
imagem das diversas representações de certa realidade socioespacial 
(BOMFIM, 2009).

Para identifi car e analisar o conteúdo do discurso, embasado nos 
conceitos, idéias e opiniões dos atores sociais envolvidos, considera-
mos como categorias de base as atribuições de valor dos atores sociais 
sobre a Baía de Camamu e comunidade local antes e depois da inser-
ção da atividade turística.

Para tal, procedemos a descrição, a análise, a interpretação dos 
dados recolhidos pelo guia de entrevista semiestruturada, segundo 
dois movimentos. Em um primeiro momento buscamos a imagem da 
Baía de Camamu e da comunidade local através de questões que visa-
ram à caracterização e defi nição das mesmas. O segundo movimento 
evoca a imagem da Baía e da comunidade pelos mesmos elementos – 
caracterização e defi nição.

Imagem da Baía de Camamu e da comunidade 
local antes da inserção da atividade turística

Ao questionarmos os 9 (nove) participantes da pesquisa sobre a 
Baía de Camamu e sua comunidade, sobre os períodos que envolvem 
o antes e o depois da inserção da atividade turística, verifi camos que 
os pescadores (3), cabaneiros (3) e feirantes atribuem signifi cados de 
caracterização e defi nição em três dimensões para a Baía de Camamu 
– econômica, sociocultural e estética, e duas dimensões para a comu-
nidade local: econômica e sociocultural.

a. Elementos de caracterização e defi nição da Baía de Camamu

Analisando o quadro 1 no que diz respeito aos elementos de ca-
racterização que defi nem a Baía de Camamu, seis participantes (6), en-
tre feirantes, cabaneiros e pescadores, afi rmam que ela, na dimensão 
econômica (66,6%), era um lugar onde eram explorados os produtos 
da cacauicultura, bem como do mar e vendidos internamente. As falas 
de três deles reforçam o desenvolvimento do comércio local quando 
dizem que esse lugar não tinha tanta infl uência do mercado externo. 
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QUADRO 1 (N=9) – Elementos de caracterização e defi nição da Baía de Camamu

Dimensão Elementos de 
caracterização Total Freqüência Elementos 

de defi nição Total

Econômica

Exploração do cacau e 
vivendo com serviços da 
cacauicultura; Exploração 
dos produtos locais; extra-
tivismo animal, pescado e 
outros frutos do mar bem 
mais próximo e incentivo 
ao comércio (2F, 2C, 2P).

06 66%

A Baía era um 
lugar onde se 
explorava os 
produtos da 
cacauicultura, 
bem como do 
mar e vendi-
dos interna-
mente.

100%

Não tinha tanta infl uência 
de comerciante externo (1F, 
1C, 1P) 

03 33%

Sociocultural

Lugar de diversão e de vi-
ver bem entre família e ami-
gos, passeios dos nativos 
com a família (3F, 3C 1P).

07 77%

Baía era 
um lugar 
de diversão 
exclusivamen-
te para os 
nativos

77%

2 pescadores não falam 
desse aspecto.

02 22% _ 22%

Estética

Lugar com muita beleza na-
tural, com mais mata e sem 
grandes construções, bares, 
pousadas, hotéis e casas 
de ricos, sem impactos 
ambientais (3F, 3C, 3P).

09 100%

Baía era um 
lugar com 
potencialida-
des naturais, 
evidenciando 
a vegetação e 
as praias.

100%

Total 09 100% 100%

Fonte: Dados da Pesquisa. 2010
Legenda: (P) Pescador; (C) Cabaneiro; (F) Feirante.

O enunciado de um feirante ilustra bem o aspecto econômico do 
lugar antes da inserção da atividade turística:

Antes as vendas na feira era apenas para o povo daqui e 
das ilhas que também traziam coisas para vender na feira, 
como até hoje fazem. Há vinte, trinta anos atrás, eu devia 
ter mais ou menos 20 anos, a nossa vida era mais folgada 
por causa do cacau e também porque não vinha para cá a 
quantidade de pessoas que vem hoje, essa gente começou 
a vir em maior quantidade depois da queda do cacau, não 
tinha nenhuma atividade organizada ligada ao turismo e 
nem tanta pousada e hotel como tem hoje (Feirante 3).
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Considerando a dimensão sociocultural, verifi camos que a maio-
ria dos feirantes e cabaneiros (6) percebiam a Baía de Camamu como 
um lugar de diversão exclusivamente para os nativos (digamos, eles). 
Essa afi rmativa é reforçada pela dimensão estética da Baía que, antes 
do turismo, apresentava potencialidades naturais evidenciadas pela 
vegetação exuberante e por suas extensas praias. Assim, os feirantes, 
cabaneiros e pescadores dizem, unanimemente, ser um lugar com 
“muita beleza natural, com mais mata e sem grandes construções, ba-
res, pousadas, hotéis e casas de ricos, sem impactos ambientais”.  Aqui 
o signifi cado atribuído ao espaço enquanto lugar de vivência é aquele 
que revela o sentimento de pertencimento, reforçando os laços topo-
fílicos, ou seja, a afetividade dos atores sociais com eles e seu espaço 
de vida. 

b. Elemento de caracterização e defi nição da comunidade local

Buscando a percepção da comunidade local pelos informantes, 
evidenciamos, através de suas falas, sua sustentabilidade econômica e 
sociocultural.

Na dimensão econômica, todos os participantes afi rmaram que 
a comunidade local era caracterizada pela “fartura”, por ter “mais di-
nheiro” por não “passar necessidade”. Ou seja, essa comunidade, se-
gundo eles, era defi nida pelo aporte de dinheiro no comércio em fun-
ção da cacauicultura, traduzindo-se por uma comunidade próspera. 

Assim, analisando o quadro 2, percebe-se, aqui, que o aspecto 
econômico incide diretamente na vida sociocultural dessa comunida-
de, quando todos os feirantes e pescadores expressam que eles “viviam 
em paz”, “em condição de igualdade”, tinham uma “boa infância”. 

Já a maioria dos cabaneiros (3) chama a atenção para o comér-
cio do cacau como fonte de renda para a comunidade, estimulando, 
por sua vez, a convivência equilibrada. Percebe-se então que antes do 
turismo a comunidade da Baía de Camamu era defi nida como um gru-
po social vinculado ao aspecto de solidariedade, sem grandes confl itos 
econômicos, sociais e existenciais. Para ilustrar essa análise, exempli-
fi camos com os seguintes enunciados:

“Nós vivíamos antes da atividade turística, eu considero de 
modo melhor, como meus pais falavam, porque em 1980 
eu era adolescente devia ter mais de 10 anos, mas, verifi -
cava que tínhamos mais fartura na mesa, e na roça do meu 
pai, até os trabalhadores viviam melhor” (Feirante 1).
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“Nós vivíamos, em termos gerais dos recursos do cacau, 
pois quando o cacau se encontrava na safra e com preços 
bons o comércio sempre estava bem, embora a gente não 
trabalhasse diretamente com o cacau, mas todos ganha-
vam algum dinheiro em suas atividades quando a cacau 
tinha preço” (Cabaneiro 3).

“Eu nasci aqui e sempre vivi da atividade cacaueira, desde 
a época do meu avô. Eram tempos bons na condição econô-
mica, antes de 1980, pois quem trabalhava no cacau tinha 
uma boa condição de vida. [...] Os colegas viviam do mesmo 
jeito que eu, alguns, mas os outros que não tinham cacau 
trabalhava no comércio que era melhor que hoje, pescava 
ou era trabalhador do serviço público. A vantagem era que 
sempre rolava dinheiro e a gente não passava necessidade 
com a família” (Pescador 1).

QUADRO 2 (N=9) – Elementos de caracterização e defi nição da comunidade local

Dimensão
Elementos de 
caracterização

Total
Fre-    

quência
Elementos de 

defi nição
Total

Econômica

Nós vivíamos com mais 
fartura, mais dinheiro para 
compra dos produtos 
locais, principalmente do 
cacau, barraca de verduras 
e temperos, vivíamos do 
pescado ou do comércio 
(...) não passávamos neces-
sidade (3F, 3C, 3P).

09 100%

A comunidade local 
era defi nida pelo 
aporte de dinheiro 
no comércio em 
função da cacaiul-
cutura. Isso traduz 
uma comunidade 
prospera.

100%

Sociocultural

Vivíamos melhor com 
família e amigos, víamos 
em paz, meu pai teve uma 
infância boa, meu avô era 
rico, aqui vivíamos todos 
iguais (3F, 3P, 1C)

07 77,8%

Defi nida como um 
grupo social vincu-
lado ao aspecto de 
solidariedade, sem 
grandes confl itos 
econômicos, sociais 
e existenciais.

100%
Viviamos melhor com o di-
nheiro gerado pelo cacau, 
tinha casas de compra de 
cacau e o comercio era 
muito melhor, tinha até 
maior numero de lojistas e  
comerciantes.(2C).

02 22,2%

Cabaneiros defi -
nem a baia como 
local de maior 
comercio de lojistas 
e comerciantes de 
cacau.

Total 09 100% 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 2010
Legenda: (P) Pescador; (C) Cabaneiro; (F) Feirante.
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Percebe-se, então, que os resultados apontam para uma primeira 
imagem que antecede a atividade turística, segundo os pescadores, caba-
neiros e feirantes. Assim, até os últimos vintes anos do século passado, o 
espaço da Baía de Camamu era caracterizado pela atividade econômica 
ligada à exploração do cacau, seguida da produção do pescado, que era 
comercializado no mercado interno. Por outro lado, além do espaço eco-
nômico, ela também era um espaço de lazer exclusivamente dos morado-
res locais. Por essas razões, infere-se que essa comunidade se defi nia pelo 
aporte econômico advindo do cacau, incidindo diretamente no fortale-
cimento do comércio local, refl etindo, por sua vez, na sua prosperidade. 
Resumindo, depreende-se um grupo social amalgamado pelo aspecto da 
solidariedade, sem grandes confl itos econômicos, sociais e existenciais.

A imagem da Baía de Camamu e da comunidade 
local depois da inserção da atividade turística

Após a imagem revelada pelo discurso dos feirantes, cabaneiros 
e pescadores sobre a percepção da Baía de Camamu e da comunidade 
local antes da inserção da atividade turística, buscamos evidenciar, a 
partir das falas dos participantes, a percepção da Baía e da comunida-
de local, após a inserção da atividade turística.

Lembramos que os elementos de caracterização e defi nição da 
Baía de Camamu e da comunidade servem de base para a descrição, 
análise e interpretação do conteúdo dos discursos. 

a. Elementos de caracterização e defi nição da Baía de Camamu

Nesse sentido, o quadro 3 apresenta os elementos de caracteri-
zação e defi nição da Baía de Cmamu após a inserção da atividade tu-
rística, e se expressa pela presença de empresas exploradoras de gás 
natural e seringa sugerindo a atividade turística. Essas aludidas con-
corrências, segundo eles, são responsáveis pelo crescimento popula-
cional e de empregos.

Com relação aos elementos de caracterização da Baía de Cama-
mu, após a inserção da atividade turística, percebe-se que a maioria 
dos pescadores, cabaneiros e feirantes apontam elementos que evi-
denciam as dimensões econômicas (77%) da acessibilidade (77%) e 
ambientais (100%), tais como: implantação de empresas e do turismo, 
facilidade no deslocamento pela criação de novas estradas e, fi nalmen-
te, a degradação ambiental.
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QUADRO 3 (N=9) - Elementos de caracterização e defi nição da Baía de Camamu 
após a inserção da atividade turística

Dimensão Elementos de caracterização Total Fre-   
quência

Elementos de 
defi nição Total

Econômi-
ca

O gás natural traz riqueza para 
as cidades; a Michelan da Bahia 
dá emprego ao povo; houve 
uma evolução na Baía por conta 
do turismo; Pescador começou 
a viver do turismo, só em época 
de verão (3F, 3P).
Temos mais fregueses e tem 
mais pessoas morando na 
cidade, houve evolução na 
economia, tem mais empregos 
nas pousadas (3C).

9 100%

Após o turismo, 
feirantes, pesca-
dores e cabaneiros 
defi nem a Baía de 
Camamu como 
um espaço onde 
atualmente existe 
maior quantidade 
de pessoas e houve 
crescimento na 
oferta de empre-
gos.

100%

Infraes-
trutura

Não possui estrutura para 
receber o turista. Tem muito 
mais construção de pousadas e 
hotéis (1F, 2C).

3 33,3%
Tem mais constru-
ções de pousadas 
para receber turista.

33,3%

Outros 6 66,6% - 66,6%

Acessibili-
dade

Tem maior facilidade para se 
deslocar com a estrada nova. 
Com ela a gente perdeu mais 
freguês, o povo fi ca mais na 
ilha. Tem mais facilidade para 
chegada de pessoas com a 
estrada nova (3F, 2P, 2C).

7 77,7% 

Todos falam da es-
trada nova afi rman-
do que tem maior 
numero de pessoas 
vindas para a Baia, 
embora fi quem 
hospedados nas 
ilhas.

77,7%

Outros 2 22,2% 22,2%

Impactos 
ambien-

tais

Não se vê muitas áreas de man-
gue, onde tinha vegetação não 
existe mais. Se observarmos o 
espaço está havendo prejuízo 
para a natureza, está havendo 
desmatamento. Muitas casas 
para gente de fora do país, 
construção entrando no man-
guezal, a vegetação diminui, 
para dar lugar às construções, 
a madeira de lei desapareceu. 
O peixe (referência a peixes, 
crustáceos e mariscos) está mais 
escasso (3F, 3C, 3P).

9 100%

Há unanimidade na 
afi rmação de que 
ocorre depreciação 
ambiental com re-
lação aos mangues, 
aos pescados, às 
matas, pois se veri-
fi ca menor quanti-
dade de peixes e 
mariscos, redução 
dos manguezais e 
a inexistência de 
madeiras de lei. 
Tem mais lixo nas 
ilhas e também 
nos municípios na 
época em que tem 
mais gente na Baía 
de Camamu.

100%

Total 100% 100%

Fonte: Dados da pesquisa. 2010
Legenda: (P) Pescador; (C) Cabaneiro; (F) Feirante.
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Assim, eles defi nem um espaço que se encontra sob um processo 
de reorganização, com um aporte maior de pessoas, tanto em circula-
ção pela Baía e Camamu durante o período do ano denominado alta 
estação, quanto em relação às pessoas que se fi xaram como residentes. 

Observou-se que houve ampliação na oferta de empregos, devido 
tanto à exploração da atividade turística, como por conta da extração 
do gás natural no entorno da Baía, e também pela implantação da em-
presa Michelin da Bahia, que cultiva seringa, ocupando uma área de 
16.000 hectares, onde está localizada a Cachoeira de Pancada Gran-
de no município de Ituberá. A referida empresa mantém, nesta área, 
um museu natural onde são preservados espécimes da fauna e fl ora ali 
existentes, além de promover programas na área social e na econômica.  

Vale ressaltar que, mesmo com algumas melhorias, os pescado-
res, cabaneiros e feirantes reclamam da infraestrutura para atender à 
demanda dos turistas, embora tenha havido crescimento de constru-
ções de pousadas e hotéis.

Ainda perguntados sobre os impactos ambientais em função do 
turismo, todos afi rmam que houve impactos ambientais negativos, 
pois houve depreciação dos manguezais e das matas, bem como escas-
sez do pescado, a exemplo dos peixes, mariscos e crustáceos.

Essa análise nos leva a inferir que um conjunto de elementos con-
tribuiu para a depreciação ambiental. Além dos impactos negativos do 
turismo, outros fatores, como a pesca com rede de malhas pequenas, a 
utilização de bombas para a pesca de peixes, confi gurando a ocorrên-
cia comum da pesca predatória e a exploração dos minérios existentes 
na Baía, são responsáveis pela referida depreciação. 

Com relação à dimensão econômica, 77% (setenta e sete por cen-
to) dos entrevistados responderam que a Baía se caracteriza como um 
espaço que se encontra sob um processo de evolução por conta do 
turismo, onde se verifi ca um aporte maior de pessoas, tanto em cir-
culação pela Baía de Camamu, especialmente durante a alta estação, 
quanto em relação às pessoas que se fi xaram como residentes no refe-
rido espaço. Observou-se que houve ampliação na oferta de empregos 
devido tanto à exploração da atividade turística como por conta da ex-
tração do gás natural no entorno da Baía.

Neste sentido, a Região é defi nida como um espaço mais populo-
so, verifi cando-se que nesta fase de implementação e desenvolvimento 
do turismo, percebe-se um aumento na oferta de empregos, tanto fi xos 
quanto temporários.

Com relação à infraestrutura 33% dos entrevistados falam sobre 
a construção de pousadas e hotéis para atender à demanda turística e 
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referem-se à melhoria da acessibilidade em função da inauguração da 
estrada Ilhéus/Itacaré, via Camamu, que permitu mais facilidade no 
trânsito de pessoas de vários locais do País.

Neste contexto, verifi camos que 77% dos entrevistados falam 
sobre a quantidade de turistas que chegaram à Baía de Camamu, in-
cluindo tanto aqueles que vêm passar temporadas, especialmente no 
verão, quanto aqueles que chegaram e montaram residência ou peque-
nos comércios no entorno da Baía, provocando o que eles denominam 
de uma “massa muito grande de gente”, entendimento que pode ser 
exemplifi cado através dos seguintes textos:

“Depois da queda do cacau, no início dos anos 90, começou 
a chegar muito estrangeiro aqui na Baía, e aí começou a 
diminuir as coisas, coisas do mar e também coisas da terra, 
tem havido nos fi ns de semana, dia de feira mais lixo na 
cidade e na orla” (Cabaneiro 2).

“Tem vindo muita gente no meu restaurante e muita gen-
te na cidade, tenho notado um crescimento no vai e vem 
do povo, uma massa muito grande de gente, aqui em Ca-
mamu, como também em Igrapiúna e em Ituberá não tem 
muita acomodação, apesar das construções nas ilhas, tem 
escassez de comida do mar e a cidade tem fi cado mais suja, 
eu acho que tem épocas que dobra a quantidade de pesso-
as” (Cabaneiro 3).

No quadro acima observamos afi rmações que fornecem indica-
dores de caracterização da Baía de Camamu após a inserção da ativida-
de do turismo, embora tenhamos que ressaltar que algumas respostas 
dos entrevistados podem conter alguns equívocos a serem esclareci-
dos, como, por exemplo, quando 77% efetuam afi rmações com relação 
à dimensão econômica, o que pode ser evidenciado na seguinte fala: 

“O turismo melhorou a Baía de Camamu em alguns aspec-
tos, trouxe oferta de empregos, o gás natural que tem em 
grande quantidade na Baía e é dividido em maior parte 
para Camamu e Maraú, fi cando um pouco do lucro para 
Igrapiúna e Ituberá e temos a Michelin da Bahia que traz 
emprego para o povo” (2F e 3P).

Verifi camos que os entrevistados citados acima colocam a ex-
tração do gás natural e a existência da fábrica de pneus Michelin da 
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Bahia como ações implementadas pela exploração da atividade do 
turismo, trazendo como consequência a geração de empregos para 
o povo da Baía de Camamu, cometendo, neste momento, um equí-
voco de entendimento, uma vez que a existência e extração do gás 
natural serviram para chamar a atenção dos órgãos governamentais 
e empresas de turismo sobre o potencial econômico/mineral da re-
ferida Baía, trazendo, como consequência imediata, um maior afl uxo 
de empresas que cuidam da extração de minérios, que começaram e 
empreender algumas ações sociais neste espaço, a exemplo de im-
plantação de cursos sobre criação de camarões e atividades pesquei-
ras, bem como a Michelin da Bahia que mantém um museu natural 
e cuida da preservação de uma área de 16 mil hectares incluindo, 
neste número, as suas plantações de seringueiras e a conservação da 
Cachoeira de Pancada Grande, que se constitui um dos atrativos tu-
rísticos mais importantes. 

Observa-se que nesta área encontram-se preservados fauna 
e flora e os recursos hídricos e a visitação de turistas é gratuita, 
embora careça o espaço de infra-estrutura mínima para atender o 
visitante, até porque, neste momento, não identificamos, por parte 
da empresa Michelin da Bahia, interesse em explorar os recursos 
contidos neste espaço como atrativos para a exploração da ativida-
de turística. 

Acreditamos que o fato da referida empresa propiciar o cuidado 
com relação à preservação ambiental na área onde se encontram espé-
cimes raros da fauna e fl ora, bem como ter neste espaço a localização 
dos seringais objeto de sua exploração comercial, e efetuar a manu-
tenção da Cachoeira de Pancada Grande, com o transito gratuito de 
visitantes, possa ter gerado os equívocos no entendimento.

Elementos de caracterização e 
defi nição da comunidade local

Com relação à percepção dos representantes das categorias so-
ciais da Baía de Camamu no que se refere à defi nição e caracteriza-
ção da comunidade local após a inserção da exploração da atividade 
turística, o quadro de número 4, com o demonstrativo das respostas 
aos questionamentos efetuados, nos fornece dados que permitem as 
seguintes inferências: a comunidade local teve seus hábitos alterados 
em relação ao exercício de atividades econômicas, atividades culturais 
e sociais.
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QUADRO 4 (N=9) – Elementos de caracterização e defi nição da comunidade local 
após a inserção da atividade turística

Dimensão Elementos de 
caracterização Total Fre-

qüência
Elementos de 

Defi nição Total

Impacto 
Econômico

O turismo ainda não trouxe 
progresso para muita gente; Mais 
gente de fora explorando o turis-
mo; Giro de dinheiro mais lento. Os 
moradores se encontram em uma 
situação de pobreza, mais do que 
antigamente, com o cacau (03F)
Vivemos da pesca, tem mais turista 
para comprar o pescado, não tem 
mais pescado; Hoje vivemos da 
pesca e de pequenos bicos, todo 
serviço que aparece eu faço; gasta 
mais combustível no barco; hoje 
depois do turismo não dá para ser 
pescador, virou barqueiro; trabalho 
de transportar gente durante o ve-
rão, transportar coco de dendê, de 
material de construção e outros; a 
mulher vive do artesanato, o fi lho 
maior vai no barco para pesca ou 
para o transporte (3 P).
Pescado escasso pelo uso de 
bombas e redes de malhas pe-
quenas e também por causa da 
diminuição dos mangues (1C).
O turismo gera renda para os 
municípios; minha vida melhorou 
quando comecei a transportar 
turista pela Baía; mas, tem gente 
desempregada.
Na minha barraca tem mais movi-
mento, mas falta o pescado.
Depois do defeso não encontra-
mos camarão. Com maior número 
de pessoas na Baía, o pescador 
pesca o bichinho cada vez menor 
e ele não procria. Tenho tido difi -
culdade para conseguir pescado 
para meu bar (2C).

9 100%

Tem turista para 
comprar o pes-
cado, mas não 
tem pescado. 
Tem o defeso, 
que é desres-

peitado.
Giro de dinheiro 

mais lento. A 
atividade do 
turismo não 

trouxe progres-
so para muita 

gente.

Impacto 
sociocul-

tural

Em conversa com colegas se 
comenta sobre a pobreza da 
Região; temos mais difi culdade; 
a vida fi cou mais difícil depois do 
turismo (3F).
Hoje é difícil sustentar a família (1P).
Houve uma certa evolução com 
a vinda de pessoas de fora para 
a Região, eu acho que a gente 
aprende alguma coisa (1C). 
Nossos espaços foram tomados 
por gente de fora, existe uma 
mistura maior em todo lugar que a 
gente frequenta aqui na Baia. (2C).
Outros.

7 77.2%

Espaço tomado 
por estrangei-

ros. Novos con-
tatos culturais. 
Existe muita 

mistura.
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Impacto na 
acessibili-

dade

Recentemente a construção da 
estrada por Itacaré fez a cidade 
“bombar” de tanta gente, para 
ir para toda a Baía de Camamu 
(3C) (3F).

6 66%

A inauguração 
da estrada 
trouxe mais 

pessoas para a 
Região.

Impactos 
ambientais

O desmatamento vem acarre-
tar outros problemas (...) para a 
qualidade de vida (3F).

Manguezal depreciado em 
Barra Grande principalmente e 
também as matas no derredor. 
Tiraram toda madeira para 
construção de embarcação lá 
em Cajaíba. 

Com a pesca de redes de 
pequenas malhas os peixes 
pequenos que vem mortos são 
jogados na maré e deixa cheiro 
ruim gerando problemas para 
a saúde (1C). (2P).

Tem havido diminuição dos 
peixes e camarões, alguns 
pescadores não respeitam o 
defeso (2C).
Outro.               

8 88%

Impactos 
ambientais 

negativos. Ma-
tas, mangues 

e pesca.

Total
Fonte: Dados da pesquisa, .2010
Legenda: (P) Pescador; (C) Cabaneiro; (F) Feirante.

Já através das inferências relacionadas aos impactos econômi-
cos, observou-se que 100% dos entrevistados constataram que há um 
giro de dinheiro mais lento, e que a atividade turística não trouxe 
progresso para a Região, uma vez que os empresários do turismo são 
pessoas de outros estados, na maioria, e com relação à situação eco-
nômica da comunidade local, não  houve progresso, pelo contrário 
chegaram à conclusão que  se encontram em estado de pobreza mais 
acentuado, se relacionado com os tempos em que a cacauicultura era 
a atividade econômica mais importante da Região. Todos são unâni-
mes em afi rmar que o peixe está mais escasso e que por conta desta 
escassez, os pescadores se transformaram em barqueiros durante a 
alta estação.

Houve alterações na paisagem e no meio ambiente, que incidi-
ram diretamente na qualidade de vida modifi cada por conta do grande 
afl uxo de turistas na alta estação, uma vez que a exploração da ativida-
de do turismo promove modifi cações em tempo bastante curto, e pre-
vê retorno de curto prazo, sabendo-se que a ocorrência das alterações 
vem atender a esta dinâmica de trabalho. 



274

Percepção, interpretação e planejamento no turismo

Observou-se também que 100% dos entrevistados abordaram a 
questão da escassez dos frutos do mar, em função da depreciação am-
biental, e citam que os locais mais depreciados são aqueles que recebem 
maior número de visitantes na alta estação, tornando-se por esta razão 
foco de desgaste natural, originado pela ocorrência de edifi cações urba-
nas, uma vez que para este locais afl uem em grande número, tanto turis-
tas quanto pessoas de outras localidades que passam a fi xar residência 
para explorar a atividade turística ou para ser apenas morador.

Neste sentido, observamos que ocorre um desconforto para o na-
tivo que vê seu espaço tomado, seus hábitos modifi cados, porque pas-
sa a disputar serviços que contemplavam um determinado número de 
pessoas e que, na maioria das vezes, não são otimizados em função das 
necessidades criadas pela exploração do turismo.

Outra situação recorrente refere-se ao deslocamento do habitan-
te local, que opta por se desfazer de propriedades costeiras, em função 
dos preços alterados pela exploração da atividade turística, passando 
a morar em áreas cada vez mais distantes. Ou mesmo, até saindo do 
lugar e se estabelecendo em outras regiões, por sentir que o seu lugar 
não é mais o mesmo: 

“O meu lugar foi tomado por estrangeiros, uma boa parte 
de antigos colegas foram morar em outros lugares e ven-
deram as casas para pessoas de fora, até nas festas só tem 
gente de fora, não tem muito espaço para o nativo, nossos 
barcos no fi m do ano, na festa da virada são alugados quase 
todos por gente de fora” (Pescador 2).

“Quem vem de fora não tem amor pela nossa natureza, veja 
Barra Grande, só tem construção, o manguezal tem bem 
pouco, as madeiras de lei que era muita fartura, os estalei-
ros de Cajaíba comeram, hoje buscam madeira até do Pará, 
por que as madeiras daqui, já era” (Cabaneiro 2).

“Não temos mais mariscos, até o camarão defumado que já 
não é tão bom, tem vindo de Ilhéus, peixes bonitos e gran-
des, não têm mais, não se encontra mais um mero de 200 
quilos há muito tempo, ou seja, as coisas pioraram neste 
aspecto para nós, mas também para o turista que não en-
contra comida farta” (Feirante 2).

Constata-se que, após a inserção da atividade do turismo, a Baía 
de Camamu se encontra caracterizada pela grande afl uência de turistas, 
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como também pela ocorrência de impactos negativos evidenciados prin-
cipalmente pela depreciação ambiental que incidiu sobre a redução do 
pescado, e, consequentemente, sobre o empobrecimento da comunidade 
local em função da evasão dos rendimentos oriundos da atividade turís-
tica, uma vez que boa parte dos empreendedores do turismo é de outros 
lugares e gera os negócios do turismo sem fi xar residência na Baía. 

Observa-se que a comunidade local se sente deslocada do seu es-
paço. Há menção ao desaparecimento de matas e manguezais para dar 
lugar a edifi cações em prol do turismo.

Neste conjunto de impactos negativos, faz-se menção também 
aos resíduos deixados nas praias, sem que o poder público promova 
ações que coíbam os acúmulos de lixo, no sentido de sanear os espa-
ços, evitando que estes resíduos atuem contra a natureza e acentuem a 
degradação da referida Baía.

DISCUSSÃO DIALÓGICA SOBRE A 
RESSIGNIFICAÇÃO DA BAÍA DE CAMAMU APÓS 
A INSERÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Buscamos neste momento, apresentar e discutir dialogicamente 
os resultados provenientes do analise do conteúdo dos discursos dos 
participantes desta pesquisa. Para tal, buscamos suporte teórico à luz 
de autores que tratam dos conceitos de: cultura (CANCLINI, 2003; 
LARAIA, 2004; TRIGO, 2000; CERTEAU, 1995; THOMPSON, 1991 
GEERTZ, 1989); de turismo (ÁVILA, 2009; ANDRADE, 2009; CO-
RIOLANO, 2004; CASTRO, 2002; FERRARA, 2002; CARLOS, 2002; 
YAZIGI, 2002), de percepção e ressiginifi cação socioespacial 
(ANDRADE, 2009; BOMFIM, 2009; RODRIGUES, 2002; FERRARA, 
2002; MERLEAU-PONTY, 1999; HURSSEL, 1986; TUAN, 1980) e, fi -
nalmente, de planejamento (ÁVILA, 2009; DIAS, 2003; BECKER, 
2002; BENI, 2001).

Lembramos que, no capítulo anterior, analisamos, em um pri-
meiro momento, a percepção dos pescadores, cabaneiros e feirantes 
antes da inserção da atividade do turismo com relação à Baía de Ca-
mamu e sua comunidade, e em um segundo momento a percepção 
depois da inserção da atividade do turismo, buscando verifi car se os 
resultados corroboram a construção de um quadro de ressignifi cação 
socioespacial para a Baía de Camamu e sua comunidade.

Neste sentido, desenvolvemos análises dos dados coletados apre-
sentando resultados e discussões da realidade empírica confrontando-os 
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com as ideias de autores citados ao longo deste trabalho ou que tenham 
contribuições necessárias.

Os resultados apontam que o lugar turístico é também um lugar 
de vivencia, onde os laços topofílicos são reforçados a partir da experi-
ência dos sujeitos com o seu espaço de vida. Nessa dimensão, Bomfi m 
(2009) lembra Habermas (1987) e a sua Teoria do Agir Comunicacio-
nal, que considera que a relação entre o espaço e a sociedade é rica em 
três componentes: o mundo objetivo (real), o mundo social (relações 
interpessoais) e o mundo subjetivo (acontecimentos vividos e percebi-
dos). Logo, fazendo uma relação entre espaço natural e espaço vivido 
e apropriado pela atividade turística, acreditamos que a depreciação 
ambiental falada por eles, tem sua raiz na intensa movimentação de 
pessoas, principalmente na alta estação, devido aos diversos atrativos 
naturais e culturais, contribuindo assim para vários impactos econô-
micos, ambientais, sociais e culturais (CASTRO, 2002). 

Considerando os discursos sobre cultura, turismo, desenvol-
vimento e sustentabilidade, Ávila (2009), Coriolano (2004), Dias, 
(2003), Yazigi (2002) e Becker (2002) são unânimes em afi rmar 
que essa atividade tem sido importante para a promoção do desen-
volvimento econômico em vários lugares do mundo. Entretanto, os 
resultados de alguns estudos têm apontado que o turismo nem sem-
pre foi interessante para a comunidade local, pois tem provocado a 
mercantilização da cultura e dos lugares, acentuado as contradições 
socioeconômicas e a ilusão de uma geração de renda e de combate à 
pobreza, a destruição da paisagem e do patrimônio natural, uma vez 
que a primeira passa a ser um cenário ibopado para uso exclusivo do 
turista. 

Nesse sentido, Andrade (2009), explica que a chegada do turis-
mo em muitas localidades quase sempre remete ao uso e abuso dos 
recursos naturais e culturais que passam a se transformar em recursos 
turísticos.  Assim, muitas vezes a comunidade local é excluída e assiste 
à transformação do seu patrimônio nas mãos do turista e do visitante 
que se apropriam do seu espaço de vida. Com relação à apropriação e 
transformação desse espaço em espaço turístico, Certeau (1994) afi r-
ma que o espaço controlado perde seu conteúdo na medida em que cria 
um voyeur, ou seja, um turista que é mero espectador. Em resumo, o 
turismo, na visão de Ferrara (2002, p. 21), “faz do espaço um objeto 
quando o enfrenta na visibilidade comercial do pacote, dos roteiros, 
das passagens, bilhetes e roteiros”.

Esses elementos teóricos são corroborados quando os nativos 
da Baía de Camamu falam sobre os impactos econômicos, culturais 
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e ambientais, e analisam que antes esse lugar apresentava uma po-
tencialidade natural e cultural que foi explorada pela atividade turísti-
ca. Percebe-se, aqui, que esse sentimento de afetividade, evidenciado 
através das falas dos pescadores, cabaneiros e feirantes está atrelado a 
uma Baía que foi impactada, principalmente no que se refere à ques-
tão ambiental. A exemplo de um lugar percebido em função da fartura 
advinda da atividade cacaueira, que permitia um comércio ativo, além 
de manter a população empregada e as pessoas que exerciam outras 
atividades ocupacionais tinham a vida equilibrada em função dos lu-
cros advindos desta cultura. Mas, em função da inserção da atividade 
turística, verifi caram-se novas edifi cações no entorno da Baía, depre-
ciação dos manguezais e da Mata Atlântica, poluição das praias, es-
cassez de recursos naturais a lhe sustentavam, bem como dos espaços 
para sua diversão enquanto lugar de pertença. Observa-se, aqui, que 
a avaliação ambiental por parte do nativo é rica e complexa, pois este 
se encontra imerso nas suas experiências com o seu espaço vivido, e 
produz imagens. 

Essas imagens, consideradas por Tuan (1980) como topofílicas, 
são derivadas da realidade que o circundam, porque as pessoas aten-
tam para os aspectos do ambiente que nelas inspiram respeito ou pro-
metem sustento e satisfação no contexto dos seus objetivos. Em função 
destes resultados, lembramos que Tuan (1983), trabalha a questão da 
afetividade com o espaço vivido em relação às experiências que afetam 
não só o espaço geográfi co, mas também a vida dos sujeitos. 

Estas afi rmações de Tuan (1980) vêm explicar o sentimento de 
perda que se encontra inserido no discurso dos pescadores, cabaneiros 
e feirantes com relação à percepção da depreciação ambiental e cultu-
ral na Baía de Camamu. Observa-se que, de acordo com esse autor, ao 
referir-se ao apego à natureza, os sujeitos direcionam o entendimen-
to para os acontecimentos nos lugares. Infere-se que o sentimento de 
fusão do nativo com a natureza não é uma metáfora, uma vez que ele 
constrói a sensação de pertencer e conhecer o lugar, acentuando que o 
“sentimento topofílico é revelado através do seu status socioeconômi-
co. Neste sentido, identifi camos situações relatadas por Carlos (2002), 
ao trabalhar a efemeridade dos espaços construídos para o turismo, 
uma vez que o espaço apropriado se torna uma identidade abstrata, 
fl uida, cujas dimensões estão associadas a novas territorialidades, em 
função de novas estruturas fl exíveis e instáveis, tanto sociais como es-
paciais, que ligam o sujeito ao seu meio territorial (BOMFIM, 2009).

Essa afi rmativa é corroborada quando, na percepção dos atores 
sociais desse lugar turístico, o sentido mais afetado é o visual que indica 
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para o nativo a extensão de sua perda. Aqui, buscamos Hurssel (1986) 
e Merleau-Ponty (1999) e suas discussões teóricas que afi rmam que a 
aparência do fenômeno é a primeira vista, o que incide sobre a percep-
ção dos sujeitos, mas a partir das experiências dos mesmos vividas no 
seu cotidiano, é aí percebido e concebido o fenômeno na sua essência. 

Para os atores sociais integrantes desta pesquisa, a Baía de Ca-
mamu é apresentada como seu lugar, cujo conceito prevê experiência, 
sentimentos, valores e signifi cações. No entender de Merleau-Ponty 
(1999), a ação de escutar e promover a valorização desta percepção 
dota de compreensão os gestos, as preferências e singularidades as re-
lações que aí são travadas. E com relação às atividades desenvolvidas 
pelos nativos no entorno da Baía com relação à utilização dos seus re-
cursos, o seu entendimento se encontra atrelado à constatação de que 
estas atividades são decorrentes de suas necessidades básicas, como 
pescar peixes e mariscos, coletar cocos e mangas, explorar piaçava, 
dendê, o que, no entanto, não incide na depreciação ambiental.

Salientam no presente trabalho, que a escassez desses recursos 
naturais que constituem a base econômica para a sobrevivência dos 
nativos é de produtos vendidos para comunidades emissoras e es-
truturam a atividade ocupacional de parte da comunidade receptora, 
reforçando a percepção dos mesmos sobre as alterações dos lugares, 
promovendo um processo de ressignifi cação socioespacial, pois a ati-
vidade do turismo, ao se apropriar destes recursos, contempla a venda 
de potencialidades naturais e culturais, ou seja, a mercantilização dos 
lugares turísticos. No entender de Rodrigues (1998), esse fenômeno 
consiste na venda do território natural como lugar de sol, neve, vegeta-
ção e hidrografi a, como também a venda do passado histórico ou ainda 
um terceiro tipo de venda de território que é constituído pelo espaço 
transformado para atender ao turismo. 

As modifi cações percebidas no espaço pelos nativos remetem à 
constatação da existência de um sentimento de perda identitária, pois 
a impressão é que aquele espaço não lhes pertence mais. Assim, ao 
afi rmar essa ideia, a sensação é retratada por (CARLOS, 2002 apud 
BRISSAC, 1987), como aquela de ser estrangeiro em seu próprio país.

Assim, nesse contexto evidencia-se a relação dos impactos so-
cioculturais com a questão da identidade cultural local, perceben-
do-se como as transformações na localidade vêm deslocando as 
referências identitárias, que têm passado por transformações que 
vêm esvaziando os aspectos tradicionais e incorporando elementos 
contemporâneos (HALL, 2001). Argumentando sobre deslocamen-
tos nas identidades culturais, esse autor aborda a questão na medida 
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em que as culturas tornam-se mais expostas às infl uências externas 
através de infi ltração cultural que ocorre nas diversas comunidades, 
afi rmando ser difícil conservar a identidade cultural intacta. Canclini 
(2006), sobre o processo de hibridação cultural, afi rma que quando 
ocorre a perda de elementos característicos de uma identidade, ou-
tros elementos são absorvidos nas relações sociais desenvolvidas en-
tre integrantes das comunidades emissoras e receptoras. Observa-se 
que a função da cultura seria de controlar e ordenar comportamen-
tos, e Geertz (1989) explica que a cultura, não podendo ser interpre-
tada como complexo de padrões concretos de comportamentos, há 
que ser pensada como relações sociais que se organizam com im-
bricamento de usos, costumes, regras, planos e instruções que são 
vividos e absorvidos no cotidiano das sociedades.

Ainda segundo as leituras de Becker (2002), este tipo de explo-
ração acentua o caráter híbrido do turismo, uma vez que ele, ao tempo 
em que é um enorme potencial de desenvolvimento, se constitui tam-
bém num enorme potencial de degradação ambiental e mesmo social 
se falta um planejamento adequado parta o setor, a exemplo da área 
costeira do Ceará, Bahia, do Rio de Janeiro e outros, em que as pesqui-
sas sobre a percepção dos nativos levam a resultados idênticos.

Observa-se aqui que o aspecto cultural está engendrado no pro-
cesso 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 essên-
cia do fenômeno turístico. Buscando um conceito de cultura, pode-se 
afi rmar que ela é uma dimensão do processo social, da vida de uma so-
ciedade; sendo dinâmica no seu processo de produção pelo homem, se 
vale das mais variadas formas de expressão humana, se organizando 
no cotidiano e nas práticas sociais (TRIGO, 2000; THOMPSON, 1991). 

Laraia (2004, p. 96) 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”. O autor acrescenta 
que é muito difícil imaginar um sistema cultural que seja afetado ape-
nas pelas transformações internas do grupo, por isso, os trabalhos dos 
antropólogos dão uma atenção especial às infl uências externas ao gru-
po social. Logo, quando esta cultura importada passa a predominar, a 
cultura local perde o seu valor, causando verdadeiros confl itos entre a 
população nativa que não consegue se adequar aos novos costumes.

Isso é constatado quando os atores sociais da comunidade local 
da Baía de Camamu se referem aos turistas e visitantes, fazendo alusão 
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a espaços ocupados por “gente de fora”, gerando novos contatos cul-
turais e muita “mistura”, gerando também novos aprendizados. Esta 
relação tem provocado, também, uma acentuada exclusão social da 
população, bem como a afl uência de outros modos de vida, reforçados 
por outras atividades ocupacionais, como também desemprego, uma 
vez que existem serviços que demandam uma mão de obra qualifi cada.

Cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta 
dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações e evi-
tar comportamentos preconceituosos.  Da mesma forma que é funda-
mental, para a humanidade, a compreensão dos povos de culturas di-
ferentes, é necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro 
do mesmo sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem 
para enfrentar problemas outros que serão criados ao longo do tempo 
em função dos desafi os que surgirão na dinâmica do processo de viver. 
A infl uência externa da atividade turística vem proporcionando inter-
ferências na dinâmica sociocultural e nas referências identitárias das 
comunidades receptoras. 

Estes dados acima citados, confrontados com a percepção da 
Baía e de sua comunidade depois da inserção da atividade do turis-
mo, demonstram que este entendimento é efetuado a partir da análise 
das categorias de função, signifi cado prático e utilização. Observa-se 
que esta percepção é decorrente do que a Baía oferecia para a satisfa-
ção das necessidades de seus habitantes deixando explicitados os seus 
sentimentos afetivos, quando é abordada a questão da depreciação 
econômico/ambiental. 

Mas comparando os resultados obtidos sobre o antes e o depois 
da inserção da atividade do turismo, acreditamos que esta atividade 
econômica seria a próxima a ser implementada na Região. 

Os estudos de Becker (2002) e Coriolano (2006) sobre turis-
mo nas áreas costeiras afi rmam que essas agrupam atrativos típicos 
de lugares turísticos litorâneos em função das potencialidades natu-
rais. Nessa afi rmação insere-se a Baía de Camamu, que teve o turismo 
como atividade econômica que veio depois da cacauicultura, trazendo 
impactos mais negativos que positivos, como: aumento do contingente 
populacional na Baía e nos municípios do seu entorno, grande número 
de construções de pousadas, hotéis e casas de habitação no veraneio, 
desmatamento, encarecimento dos preços, tanto de alimentos quanto 
de terras e casas, o que leva a uma refl exão sobre o planejamento sus-
tentável no turismo.

No entender de Dias (2003), há necessidade de buscar um mar-
co de qualidade ambiental para a atividade do turismo, uma vez que 
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o desenvolvimento desta atividade sem o devido planejamento gera 
problemas não só ambientais, mas de ordem cultural e social. Becker 
(1998) e Beni (2002), com relação à necessidade de programas e pro-
jetos de planejamento para atividades turísticas no sentido de mini-
mizar seus efeitos negativos ou evitar o surgimento do lado perverso 
da atividade turística, acentuam a necessidade da existência de uma 
política federal do turismo no Brasil para administrar os confl itos e 
regenerar áreas depreciadas através de usos alternativos dos recursos. 

Observa-se que os aspectos negativos foram evidenciados, em-
bora alguns atores considerem que existem alguns pontos positivos na 
exploração do turismo coexistindo com os aspectos negativos, embora 
jamais expressem termos de comparação da atividade turística com a 
cacauicultura, uma que vez é comum referências aos “bons tempos” do 
cacau, não só na Costa do Dendê, mas em todo o sul da Bahia.

Na observância deste quadro de carências e alterações, percebe-
se que se projeta um processo de ressignifi cação nos vários aspectos 
da vida da comunidade da Baía de Camamu, levantando-se, para o seu 
entendimento, várias questões, que devem ser trabalhadas na interfa-
ce do turismo com o planejamento uma vez que, para Yázigi (2002), 
a falta de planejamento na exploração da atividade turística amplia a 
ocorrência de impactos negativos  que poderiam ser minimizados com 
a adoção de  políticas adequadas adotadas pelas entidades ofi ciais e 
privadas, ajustando, portanto, questões socioculturais e ambientais.

A análise destas percepções forneceu indicações do processo de 
ressignifi cação socioespacial ocorrido no espaço pesquisado e com sua 
comunidade, levando à inferência de que não foram observados cri-
térios durante o processo de construção de bases para a exploração 
da atividade do turismo, o que vem implicar na falta de políticas de 
planejamento que objetivasse o equilíbrio do meio ambiente com suas 
comunidades.

Considerando que no âmbito do turismo a natureza tem o signifi -
cado de capital, cuja reserva de valores (água, metais, biodiversidade) 
é utilizada tanto através de tecnologias avançadas, quanto pela venda 
da própria natureza como mercadoria da atividade turística, principal-
mente nas zonas costeiras, o valor destas áreas é visto através da arti-
culação terra/mar, pelos recursos bióticos e pela rica biodiversidade. 
Verifi ca-se a necessidade de se pensar em políticas de planejamento 
para evitar que a atividade do turismo continue se desenvolvendo de 
forma desordenada.

Atenta-se para o fato de que é de fundamental importância que 
a política governamental esteja vinculada à gestão da atividade do 



282

Percepção, interpretação e planejamento no turismo

turismo, contando com a participação de representações locais e re-
gionais, da iniciativa privada e da sociedade civil. Assim, acentua-se 
a necessidade da utilização do planejamento estratégico que, apoian-
do-se na participação social, venha elaborar políticas que contem-
plem equidade e sustentabilidade, modelo este que possibilita supe-
rar, ao longo do tempo, problemas como a exclusão social e a pobreza 
nas áreas periféricas.

Para Dias (2003), a elaboração de políticas de planejamento 
deve levar em consideração que as necessidades dos segmentos atrela-
dos à atividade do turismo devem ser priorizadas, uma vez que todos 
eles devem se encontrar integrados para a socialização dos resultados 
cujos efeitos implicam em consequências tanto para o meio ambiente 
quanto para as comunidades diretamente envolvidas no processo de 
articulação da atividade do turismo.

Os impactos sofridos pelos ecossistemas litorâneos são classifi ca-
dos por Dias (2002) em três tipos, que se encontram caracterizados nes-
te trabalho, como descrito a seguir: ocupação desordenada que se verifi -
ca quando o turismo se apropria do solo, ocorrendo grande crescimento 
urbano; uso intenso dos recursos naturais ocasionando depreciação da 
base estrutural da atividade do turismo; e contaminação dos espaços 
através dos resíduos não recicláveis, tanto por suas características físicas 
(plásticos, latas e derivados) quanto pela intensidade de lançamentos, a 
exemplo de esgotos. Esses aspectos negativos citados, advindos da ati-
vidade do turismo, referem-se às questões ligadas à grande urbanização 
das áreas receptoras, aumento dos resíduos que modifi cam a paisagem 
e o meio ambiente, aumento de pessoas nas zonas rurais, provocando a 
fuga da fauna silvestre e infl uenciando em sua capacidade de reprodu-
ção, e na proliferação da infraestrutura e construções.

Em razão desta realidade, de um planejamento inefi caz e da ex-
ploração desordenada dos recursos naturais, há a decadência destes re-
cursos que motivam a demanda turística e constituem sua base de sus-
tentação. Recursos estes que se transformados em atrativos turísticos e 
preservados, teriam melhor utilização e por mais tempo, do que utiliza-
dos de forma predatória, sofrendo amplo processo de depreciação.

Portanto, fi nalizamos aqui, entendendo que os lugares turísticos 
são a um só tempo territórios apropriados de forma estratégica a par-
tir da lógica do capital. Esses, com uma função mercadológica, passam 
a ser um lugar do espetáculo para os visitantes e o lugar das resistên-
cias para os residentes, pois a seleção dos lugares e das pessoas desen-
cadeia uma série de tensões, cuja teia está imbricada nas dimensões 
ambientais, econômicas, sociais e culturais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração que a dimensão que temos de um es-
paço varia conforme o nosso grau de percepção e afetividade, neste 
contexto verifi ca-se que a Baía de Camamu, para seus nativos, é o es-
paço do cotidiano e da experiência direta que se encontra repleto de 
mitos, símbolos e sentimentos de acordo com a realidade de cada um. 

Ressalta-se que os resultados da análise da percepção da Baía de 
Camamu e sua comunidade pelos pescadores, cabaneiros e feirantes 
antes da inserção da atividade turística, indicam que utilizavam o mar 
como base para as suas atividades ocupacionais e afi rmaram que se 
sentiam donos do seu espaço, onde se observava que não havia um 
processo de poluição responsável pela depreciação do meio ambiente 
através da constatação da falta do pescado e de elementos da fl ora da 
referida Baía. 

As categorias sociais envolvidas neste trabalho alegaram que os 
empregos que surgiram em decorrência da inserção da exploração do 
turismo foram ocupados por mão de obra externa, uma vez que os ha-
bitantes locais sempre exerceram atividades ocupacionais ligadas ao 
turismo, apenas durante o verão, quando a afl uência de turistas é mui-
to grande.

Após avaliação dos resultados da pesquisa realizada, considera-
mos adequado informar aos representantes do poder público da Zona 
Turística da Costa do Dendê sobre as sugestões e recomendações de-
correntes da percepção dos atores sociais desta pesquisa. Assim, é pos-
sível que seus gestores verifi quem a necessidade de adoção de critérios 
de um planejamento participativo capaz de direcionar ações para uma 
certa sustentabilidade da  atividade turística, prevendo mecanismos 
que ressaltem impactos positivos para a comunidade local.

Partindo-se do princípio de que a possibilidade de inexistirem 
impactos no modelo relacional turista/ambiente é nula, há que se 
construir formas de minimizá-los através de projetos que contemplem 
sustentabilidade dos recursos naturais. A adoção de planejamento para 
a atividade turística deve ter aplicabilidade como processo racional e 
participativo, no sentido de se evitar medidas que não correspondam 
às exigências das realidades locais, objetivando a integração dos vários 
interesses que permeiam a atividade do turismo, uma vez que existem 
novas formas de organização do turismo que são adaptadas aos inte-
resses das comunidades locais com negócios turísticos voltados para 
a geração de trabalho com melhor distribuição dos seus resultados, 
fazendo valer os valores comunitários.
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Que sejam buscadas parcerias com empresas públicas e privadas 
que venham explorar ou já explorem o turismo, apresentados projetos 
que prevejam ações para a preservação do meio ambiente conservan-
do a biodiversidade local. Nessa perspectiva, vale salientar que  o po-
der público deve atentar para o acondicionamento dos resíduos sóli-
dos deixados pela prática do turismo, para que não ocorra depreciação 
ambiental, uma vez que estes resíduos do litoral são jogados no mar e 
na areia, tornando difícil o deslocamento em meio a resíduos plásticos, 
metálicos e orgânicos, vez que não inexiste uma coleta regular destes 
resíduos por parte dos gestores do poder público. Na ausência de co-
letores de lixos, os resíduos acabam na areia e no mar, incidindo na 
depreciação ambiental, que causa mortalidade dos peixes e mariscos, 
bem como sedimentos no fundo do mar, ocasionando poluição tanto 
para a comunidade quanto para o ecossistema.

Neste universo de necessidades, sugerimos, aos representantes 
do poder público, medidas que possam contribuir para melhorar a 
infraestrutura nestes espaços, através de projetos com planejamento 
adequado, que atendam às necessidades primárias dos turistas, que 
valorizem o espaço organizado para a exploração da atividade do tu-
rismo, de modo a promover um turismo sustentável, com a participa-
ção da comunidade receptora no sentido de que esta seja valorizada e 
inserida no processo. Logo, frente à disputa do habitante local com o 
turista na alta estação, faz-se necessário ampliar os atendimentos na 
área da saúde, saneamento básico, a existência de salva vidas, sinali-
zação na área costeira e nos acessos aos vários espaços, regularização 
do abastecimento de água, organização do sistema de energia elétrica 
e segurança. 

No âmbito social, cultural, ambiental e econômico, as parcerias 
podem alavancar um turismo que atenda, de maneira mais signifi cati-
va, a relação entre turista e comunidade local. Para tal, recomendamos 
particularmente para a Baía de Camamu, algumas ações: 1) criação de 
cooperativas a fi m de ampliar atividades artesanais, visto que a fl ora 
oferece espécimes de palmeiras nativas em abundância, que poderão 
oferecer matéria-prima, aproveitamento dos frutos produzidos na Re-
gião para transformação em polpa; 2) capacitação de mão de obra lo-
cal através de parceria público/privado,via convênios que podem ser 
desenvolvidos entre prefeituras e Bahiatursa, Secretaria de Turismo 
do Estado da Bahia, Ministério do Turismo, Senac, Sebrae, Uesc; 3) 
Criação de legislação municipal para proteção do patrimônio cultural, 
histórico e natural, Criação de Conselho Municipal de Turismo e Meio 
Ambiente, bem como manutenção da cultura local através de uma 
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educação patrimonial que permita o resgate das tradições e dos valo-
res culturais; elaboração de calendário cultural ofi cial dos municípios 
4) implementação de projetos de hortas comunitárias e olarias. 

Visto que a ressiginifi cação do espaço da Baía de Camamu é uma 
imagem construída pelos pescadores, cabaneiros e feirantes, catego-
rias ocupacionais que emergem como as predominantes nessa Zona 
Turística, aquela da Costa do Dendê, entendemos que ela se dá a partir 
das experiências vividas por esses atores sociais no seu espaço de vida, 
que é percebido e concebido numa estrutura social e espacial. Essa 
estrutura, tecida pelas novas funcionalidades territoriais é intensifi ca-
da pela substituição de formas de relações de produção tradicionais, 
aquelas que venham, mesmo de maneira subjetiva, a atender as neces-
sidades da comunidade receptora no que se refere à atividade turísti-
ca. Nesse, sentido, recomenda-se que o lugar turístico aqui também 
se reorganize para a adoção de práticas que tragam socialização nos 
resultados da atividade econômica que se apresenta.

Sob este ângulo, o planejamento participativo pode recuperar o 
poder da sociedade, levando o cidadão a participar dessas estratégias 
de ação para a organização sustentável da atividade turística, preser-
vando a identidade ambiental e sociocultural da comunidade local, 
posto que o turismo sustentável envolve compreensão dos impactos, 
geração de empregos locais, melhoria da vida das comunidades envol-
vidas, desde que os métodos da gestão estratégica se aproximem de 
processos de sustentabilidade social, econômico, ambiental e cultural.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 
TURISMO: UM ESTUDO DE CASO 

SOBRE O PLANEJAMENTO TURÍSTICO 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE 

VALENÇA, BAHIA

Fernanda Meneses de Miranda Castro
Moema Maria Badaró Cartibani Midlej

INTRODUÇÃO

O turismo pode ser analisado, entre outras óti-
cas, pelos vieses econômico, ambiental e sociocultural. 
Quando concebido pelo viés econômico, é consumidor 
intensivo na produção de territórios, e deve apontar cla-
ramente quais objetivos econômicos se deseja alcançar, 
quais espaços devem ser protegidos e qual identidade 
será adquirida ou fortalecida. O viés ambiental pode ser 
considerado a partir da percepção da sustentabilidade, 
onde se procura fazer o uso sustentável dos recursos 
existentes na natureza. Através dos vieses social e cul-
tural percebe-se o turismo como um elo entre os povos, 
um elemento aglutinador e propulsor do entendimento 
entre distintas esferas de poder e comunicação.  

Nesta perspectiva, no uso e na produção dessa di-
mensão espacial, entende-se que os sujeitos, através das 
suas práticas exercidas no seu espaço de vida, constro-
em, a partir de suas percepções, as representações que 
constituem uma matriz de existência social, uma media-
ção entre suas experiências vividas e suas representa-
ções (BOMFIM, 2003). Neste cenário, o planejamento 
deve se constituir em uma ferramenta de uso impres-
cindível para administrações públicas municipais que 
apostam no incremento do turismo através do desenvol-
vimento sustentável e, principalmente, na necessidade 
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de integração do planejamento turístico com outros instrumentos de 
organização do território.

Segundo Petrocchi (2001), o planejamento turístico identifi ca os 
segmentos específi cos que poderão ser trabalhados com a oferta de 
produtos particulares que atendam às necessidades e aos desejos da 
demanda localizada, mas, para tanto, há a necessidade do envolvimen-
to da população residente neste processo, pois o principal vendedor 
deste produto é quem mais o consome, ou seja, a comunidade local. 
Comunidade esta que, de acordo com Bomfi m (2006), responde com 
representações simbólicas peculiares como alternativa à uniformidade 
apregoada pelo sistema hegemônico, que tende a dar ênfase às produ-
ções de cultura que ocupem uma dimensão que vai além das fronteiras 
territoriais.

O município de Valença, localizado no sul da Bahia, é o ponto 
central deste estudo. Este município apresenta algumas difi culdades 
para o desenvolvimento turístico em face do pouco aproveitamento 
dos seus recursos culturais e naturais, descuido com o meio ambiente, 
difi culdade de recursos para obras de infraestrutura e carência de mão 
de obra qualifi cada. Atualmente, é utilizado, majoritariamente, como 
passagem de turistas em direção ao Morro de São Paulo, em Cairú, 
funcionando como “corredor turístico”. A falta de conscientização da 
população para o potencial desta atividade econômica leva os residen-
tes deste município a não interagir com o processo de desenvolvimen-
to turístico e não despertar para o fato de que este processo deve ser 
construído endogenamente.

Portanto, compreender como a comunidade constrói signifi cados 
para o seu espaço de vivência, a partir de suas referências históricas e 
culturais, atribuindo valor ao desenvolvimento da atividade, constitui-
se de substancial importância ao planejamento turístico. Deste modo, 
este artigo se propôs a analisar quais as representações sociais cons-
truídas pelos atores sociais de vários segmentos da comunidade local, 
sua participação no planejamento turístico do município de Valença e 
como o conteúdo dessas representações pode contribuir para o plane-
jamento participativo e sustentável da atividade turística do município 
em questão.

A preocupação em relação ao estudo do turismo, planejamento 
turístico e identidade se refere à difi culdade de relacionar ativida-
des de cerne econômico (consideradas estruturais), como o turismo 
e o planejamento, às questões de ordem ideológica (ou superestru-
turais), como cidadania, identidade, topofi lia, responsabilidade so-
cial, ética e sustentabilidade (ORTIZ, 1998). Assim, a discussão dos 
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temas turismo, representações sociais e planejamento, que norteiam 
este trabalho, encontrou, nos conceitos de representações sociais e 
de planejamento estratégico e participativo do turismo, elos que per-
mitiram dar voz à interdisciplinaridade que o estudo do turismo as-
sume, na tentativa de evitar a dicotomia presente nas análises feitas 
sob o prisma de apenas uma área do conhecimento.  

Para esta investigação, foram levantados opiniões, comporta-
mentos, atitudes e crenças buscando identifi car as representações so-
ciais sobre os símbolos materiais e imateriais de expressões que men-
suravam a ideia de participação dos atores sociais no planejamento 
turístico do município de Valença. Deste modo, procurou-se aprofun-
dar os conhecimentos sobre a realidade, justifi cando a razão e o por-
quê do fenômeno estudado.

Para o escopo do trabalho, foi feito um levantamento de infor-
mações sobre a atual situação da atividade e suas perspectivas de de-
senvolvimento (DENCKER, 2001), bem como as opiniões e percep-
ções dos atores sociais do segmento acerca do planejamento turístico, 
apoiado por entrevistas em profundidade, diretas, pessoais, com rotei-
ros semiestruturados (MCDANIEL; GATES, 2003). Dentro da pesqui-
sa de campo foram realizadas pesquisas exploratórias bibliográfi cas, 
em fontes primárias e secundárias, nas entidades ofi ciais, para levan-
tamento de documentos e dados sobre os aspectos do planejamento 
turístico no município, bem como sobre os aspectos históricos, infra-
estruturais, geográfi cos, socioeconômicos e culturais do município. 

A população de interesse para identifi car qual a efetiva participa-
ção dos atores sociais envolvidos pelo segmento turístico no planeja-
mento foi composta por residentes no município, nascidos ou não em 
Valença, que estão diretamente ligados à atividade turística. Compõe-
se, da população pesquisada, de atores sociais envolvidos em cada seg-
mento do trade, organizados ou não, que expressem as manifestações 
históricas, sociais, econômicas, culturais e simbólicas dos elementos 
tangíveis ou intangíveis presentes na mentalidade local, que se cons-
tituem produtos ou atrativos turísticos. Para cada segmento foi esco-
lhido o seu representante ofi cial. Não havendo organização formal do 
segmento, o critério de escolha recaiu sobre um membro do segmento 
que apresentasse maior visibilidade entre seus pares. 

A partir destes critérios, foram escolhidos atores sociais repre-
sentantes dos segmentos: hoteleiro, bares e restaurantes, operadoras 
turísticas, rádio, diretor do maior colégio público do município, co-
ordenador do curso superior em turismo existente no município, di-
retor do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) com curso 
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técnico em turismo, membros do departamento de segurança, bar-
racas de praia, presidente da Associação de Turismo de Valença e 
Guaibim (Ativa), historiadores locais, autores de livros sobre o muni-
cípio, grupos de manifestações culturais e o presidente do Conselho 
de Turismo do município, além da Secretaria de Cultura e Turismo, 
a fi m de verifi car como se dá o processo de planejamento turístico do 
município.

A compilação e a análise dos dados foram elaboradas com o au-
xílio da técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004). Este instru-
mento se constitui em um conjunto de técnicas para analisar formas 
de comunicação e foi a base da organização, inferência, análise e inter-
pretação dos dados. Os resultados e as análises foram feitos de acordo 
com os principais aspectos teóricos fundantes do trabalho, as Repre-
sentações Sociais.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PLANEJAMENTO 
TURÍSTICO EM VALENÇA: UMA APLICAÇÃO 
DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

Conforme fora citado na introdução, a análise de conteúdo  é uma 
metodologia frequentemente utilizada em técnicas de Representações 
Sociais. Através da técnica de Análise de Conteúdo esta pesquisa buscou 

descrever, desvelar, inferir, explicar, analisar, e por fi m, 
interpretar o que pudemos coletar do universo mental re-
gional, especifi camente nas representações sociais dos su-
jeitos da pesquisa com base no fato de que o sujeito está na 
origem do sentido que ele enuncia (PÊCHEUX, apud AVE-
NA, 2000, p. 167).

De acordo com Puglisi (2005), o ponto de partida da análise de 
conteúdo é a mensagem, seja ela verbal, gestual, silenciosa, documen-
tal ou diretamente provocada. A mensagem tem um signifi cado e um 
sentido. Este sentido não pode ser considerado um ato isolado, pois as 
diferentes maneiras pelas quais os sujeitos se colocam no texto corres-
pondem às distintas representações que têm de si mesmo como sujeito 
e do controle que têm dos processos do seu discurso textual apresenta-
dos quando fala ou escreve.

Estas condições contextuais compreendem a evolução histórica 
da humanidade; as situações socioculturais e econômicas nas quais 
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os atores estão inseridos, o acesso aos códigos linguísticos, o grau de 
competência para saber decodifi cá-los, resultando em expressões ver-
bais ou mensagens compostas de elementos cognitivos, valorativos, 
afetivos e historicamente mutáveis. São encontrados ainda elemen-
tos ideológicos inseridos nas mensagens socialmente construídas por 
meio da objetivação, ou seja, através da materialização das abstrações 
das imagens mentais dos atores sociais do segmento turístico sobre o 
planejamento turístico do município, a concretização dos seus pensa-
mentos, e a possibilidade de tornar físico e visível o impalpável, enfi m, 
tornar objeto o que é representado no discurso destes atores sociais. 

Na Análise de Conteúdo, o pesquisador deve procurar responder 
como o texto está organizado e o que pode ser deduzido dessa organi-
zação para caracterizar o autor, além de buscar quais são os principais 
elementos do conteúdo do documento. O método da “análise de coo-
corrência” apresenta os resultados que podem ser utilizados para por 
em evidência a associação entre as idéias no pensamento do emissor. 
Tal método, que consiste em destacar o sentido implícito do sentido 
aparente, concentra-se sobre as marcas do texto, que se pode supor 
que sejam componentes do controle do emitente.

Esta técnica não é aplicada a qualquer tipo de texto, mas sim a 
textos deliberadamente escolhidos. Aplicou-se tal metodologia na pes-
quisa para identifi car os símbolos materiais e imateriais que traduzem 
a expressão das representações sociais de expressões que mensuravam 
a ideia de participação dos atores sociais no planejamento turístico do 
município de Valença presentes na mentalidade dos representantes do 
trade turístico da cidade. Os dados foram coletados por meio de entre-
vistas, utilizando roteiros de coleta de dados previamente elaborados. 

Pela análise dos textos produzidos pelo sujeito, procurou-se de-
fi nir a atitude das pessoas em relação ao objeto. Para tanto, conside-
ramos que estas atitudes existem independentemente do texto. Neste 
caso, pode-se “dizer que esta atitude aparece entre as condições de 
produção dos textos” (MOSCOVICI; HENRY, 1968, p. 56). 

No campo da Linguística, a Análise de Conteúdo tem como pro-
pósito a palavra no seu enfoque individual e ativo. A linguística traba-
lha como prática da língua realizada por emissores identifi cáveis, pois 
ela tenta entender os jogadores ou o ambiente do jogo recebendo uma 
contribuição das partes observadas (BARDIN, 1977).

No campo das técnicas documentais, o crítico tem por objetivo 
esclarecer a especifi cidade e o campo de ação da Análise de Conteúdo 
mediante o trabalho com as mensagens. Uma das técnicas analíticas 
é a análise categorial temática. A fi nalidade desta é a manipulação de 
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mensagens por meio da análise da expressão do seu conteúdo. Este 
processo vai ratifi car os indicadores que auxiliarão na inferência sobre 
outra realidade.

No âmbito da presente pesquisa, buscou-se compreender como 
o contexto socioeconômico, histórico e cultural, presente na menta-
lidade local e em suas representações sociais manifestadas na ideia 
de planejamento e participação estão contempladas no planejamento 
turístico traçado para o município de Valença, Bahia.

A proposição norteadora da investigação é que a falta de envol-
vimento dos atores sociais que fazem parte do segmento turístico no 
processo de planejamento do município em questão ocorre em função 
da não conscientização destas pessoas (atores e gestores do turismo) 
sobre a importância do planejamento participativo no turismo. 

Para a realização da pesquisa foram aplicados dois tipos de for-
mulários, um para membro da Secretaria de Turismo e um segundo 
para os atores sociais. O formulário aplicado na Secretaria de Turismo 
serviu como um instrumento norteador da entrevista. Foram elabora-
das três questões: como é realizado o planejamento turístico; se a po-
pulação participa do planejamento; e de que forma e quais ações estão 
sendo traçadas atualmente no planejamento turístico do município.  

O segundo formulário, aplicado aos outros atores sociais, iniciava 
com a formação do perfi l do entrevistado e, em seguida, apresentava per-
guntas referentes à ideia planejamento turístico e a sua importância, como 
cada ator social se vê inserido no planejamento turístico e a importância 
desta participação. Ademais, o formulário apresentava as expressões-
chave previamente escolhidas, e o pesquisador solicitou a cada ator social 
que dissesse uma ou mais palavras que viessem à cabeça quando ouvisse 
cada termo (coocorrência induzida). No processo de sistematização, in-
terpretação e análise das informações, foi utilizado o percurso realizado 
por Avena (2002), através dos seguintes procedimentos: a determinação 
das expressões-chave, as coocorrências e as relações. As expressões-chave 
foram submetidas a um tratamento quantitativo para perceber seu apare-
cimento nas falas. Neste procedimento de quantifi cação, excluíram-se os 
termos semânticos e os conectivos, privilegiando-se os substantivos, ad-
jetivos, verbos e advérbios. No processo de levantamento das expressões-
chave, foi feito um agrupamento de palavras – identidade, tendo como 
critério signifi cados semelhantes, ou o sentido dado pelos sujeitos.

As palavras que apareceram com maior frequência foram destaca-
das nas unidades de análise (frases), de onde foram extraídas as coocor-
rências e as relações, etapas preparatórias para a Análise de Conteúdo. 
Conforme expõe Teixeira (1983), as expressões-chave (ocorrências) têm 
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a função de norteadores e encerram signifi cações para o entendimento 
das condições de produção, vez que tomadas como origem da análise. 
Esta transforma todas as outras da unidade de análise (frase) em coo-
corrências. A partir da organização dessa grade, procedeu-se a classifi -
cação, por ordem de frequência, das coocorrências e de suas respectivas 
relações (positivas ou negativas), classifi cadas como “Associações” ou 
“Oposições”, feitas a partir das leituras dos textos explicativos, sistema-
tizadas em “Quadros de Apurações” e “Quadros de coocorrências”. Os 
quadros de análise foram extraídos destes instrumentos. Estes resulta-
dos deram base à discussão da pesquisa.

A primeira expressão-chave questionada foi qual a relação en-
tre os gestores do turismo – a secretaria de turismo – e os repre-
sentantes do segmento (QUADRO 1 e FIGURA 1).

Os resultados indicaram um equilíbrio entre associações (52,38%) 
e oposições (47,62%) com uma leve preponderância das associações.

Para os atores sociais, a relação entre as partes é boa (23,80%), 
de parceria (19,04%). Para alguns, o relacionamento é político, de 
aproximação ou entrosamento (todos com 9,52%), e até mesmo 
uma novidade (4,76%) porque nunca ocorreu antes.

Dentre as oposições, merecem destaque as considerações sobre 
a necessidade de entendimento entre as partes (9,52%), a re-
lação de comodismo (4,76%) e ingenuidade (4,76%) onde se en-
tende que nem o turismo chama o ator, nem o ator insiste na 
participação e cada um fi ca esperando que o outro faça algo.

Num planejamento participativo, o entrosamento entre as esferas 
públicas e privadas têm sido uma condição básica para a criação de pla-
nos e programas em prol do turismo. Contudo, nem sempre foi assim. 
Por um longo período, criadores dos planos nacionais dispensavam a 
participação popular. Percebem-se ultimamente, no Brasil, progressos 
na amplitude alcançada pela participação popular. Dowbor (1987) vis-
lumbra a mobilização desses movimentos populares como ponto-chave 
para o sucesso do planejamento, em que a comunidade, ao invés de pro-
testar diante de fatos já consumados, pode integrar um plano ordenado. 

Segundo Nóbrega (2006), a participação popular é uma prerro-
gativa nas discussões de planejamento, numa escala nacional, regional 
e estadual, sobretudo pela necessidade da inclusão dos diferentes inte-
resses, sejam eles ligados diretamente à atividade turística ou não. O 
turismo permite ampla refl exão sobre as intervenções cabíveis para o 
reordenamento territorial; afi nal, o turismo tem a capacidade de trans-
formar os espaços geográfi cos à revelia da sociedade. Percebe-se que, 
embora haja controvérsias, os atuais gestores do turismo no município 
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QUADRO 1 – Quadro geral demonstrativo das coocorrências induzidas e as rela-
ções articuladas à expressão-chave: relação com os gestores do turismo

Expressão-
chave esti-
mula-dora

Coocor-rên-
cia induzida Fr

eq
uê

nc
ia

P
er

ce
nt

ua
l

Relações

Positivas
ASSOCIAÇÕES

Negativas
OPOSIÇÕES

21 100 11(52,38%) 10 (47,62%)

Gestores 
do turismo 
e represen-
tantes do 

trade

Boa relação 5 23,80

Tem boa relação
Cordialidade

Parceria
Participação no 

trabalho

Parceria 4 19,04
Ajuda dentro do 

possível
Parceiros

Companheiros

Aproxima-
ção 2 9,52

Ainda estão nas 
tratativas de apro-

ximação

Precisa en-
trosa-mento 
mais profun-

do
2 9,52

Há necessida-
de de enten-
dimento entre 

os dois

Política 2 9,52
O relacio-

na-mento é 
político

Novidade 1 4,76 Nunca viu essa 
relação antes

Excelência 1 4,76

Ingenuidade 1 4,76

Nem o turis-
mo chama o 
ator, nem o 

ator insiste na 
participação

Não existe 1 4,76
Falta de co-
municação

Inexperiência 

Omissão 1 4,76 Omissão
Fonte:  Pesquisa exploratória e de campo da autora.
Nota: Elaboração das autoras (2009).
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em estudo estão construindo a relação com os representantes do trade, 
ou seja, estão dando um passo no caminho da gestão democrática, fato 
que, conforme citado, é um dos pontos positivos do Plano de Ação tra-
çado para o município. 

Questionou-se, também, sobre o que eles achavam que deve-
ria melhorar no processo do planejamento turístico de Valen-
ça e por quê.  O objetivo desta pergunta era saber o grau de envolvi-
mento dos atores no planejamento turístico. Teoricamente, apenas com 
o conhecimento do planejamento em vigor podem-se sugerir melhorias. 

Os resultados foram sistematizados no Quadro 2 e Figura 2, que 
apresentaram as idéias e sugestões do atores sociais para o planeja-
mento turístico no município. 

As relações foram preponderantemente positivas (79%) e sugeriram, 
principalmente, a organização (16,67%) no sentido de objetividade, re-
alização, arrumar a casa e fazer um planejamento estratégico. A 
palavra prosperidade (12, 5%) também surgiu, evocando a necessida-
de de começar a fazer as coisas com urgência.  Ou seja, os repre-
sentantes do segmento acreditam que para haver melhoras no planejamen-
to, há necessidade de investimento (12,5%), de compromisso social 
(12,5%) através da participação comunitária e de planejamento 
participativo e empenho dos poderes públicos (8,33%) para agir 
com mais bom senso (8,33%), com amor pela cidade. Vale ressaltar que 
o termo que apareceu com maior ocorrência foi capacitação (20,86%), no 
sentido de investir no povo, acreditar no turismo, especializar as 
pessoas que trabalham com turismo e melhorar o atendimento.

FIGURA 1 – Relação da expressão-chave relação com os gestores do turismo com 
as coocorrências induzidas, associações e oposições

Oposições

Frequência

0

10

11

21

5 10 15 20 25

Associações

Fonte:  Pesquisa exploratória e de campo da autora.
Nota: Elaboração das autoras (2009).
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QUADRO 2 – Quadro geral demonstrativo das coocorrências induzidas e relações 
articuladas à expressão-chave: melhoras no planejamento turístico

Expressão-
chave esti-
mula-dora

Coocor-rên-
cia induzida

Fr
eq

uê
nc

ia

P
er

ce
nt

ua
l

Relações

Positivas
ASSOCIAÇÕES

Negativas
OPOSIÇÕES

24 100 19 5

Melhoras 
no planeja-

mento

Capacitação 5 20,86

Investir no povo 
daqui. As pessoas 
não acreditam no 

turismo
Especializar as pes-
soas que trabalham 

com turismo

Atendimento

Organização 4 16,67

Objetividade
Realização

Arrumar a casa
Planejamento es-

tratégico

Compro- mis-
so Social 3 12,5

Participação comu-
nitária

Planejamento parti-
cipativo

Prosperi- 
dade 3 12,5 Começar a fazer

Com urgência

Investimento 3 12,5 Insfraestrutura; 
Saneamento

Agir com 
mais bom 

senso
2 8,33

Não agir só 
por dinhei-

ro, mas com 
amor pela 

cidade

Empenho 
dos poderes 

públicos
2 8,33 Afi nidade com o 

governo federal

Adequação 
à realidade 

local
1 4,16

Não pegar 
modelos 
prontos

1 4,16 De todos

Marketing 1 4,76

Novidade 1 4,76 As pessoas têm 
mentalidade antiga  

Atenção ao 
que é nosso 1 4,76

Centro de 
convenções 1 4,76

Fonte: Pesquisa exploratória e de campo da autora.
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FIGURA 2 – Relação da expressão-chave: melhoras no planejamento turístico com 
as coocorrências induzidas, associações e oposições

Oposições

Frequência

0

5

19

24

5 10 15 20 25 30

Associações

Fonte: Pesquisa exploratória e de campo da autora.
Nota: Elaboração das autoras (2009).

De acordo com o Plano de Ação 2007-2008, algumas ações no 
sentido de capacitação profi ssional já vêm sendo executadas, inclusive 
em parceria com os órgãos do Governo Federal e a iniciativa privada, 
ou seja, os representantes do trade desconhecem as ações que são exe-
cutadas pela Secretaria de Turismo. Este resultado reforça a hipótese 
de que a participação da população no planejamento turístico deve ser 
muito bem articulada, pois, neste caso, a maioria das ações sugeridas 
foram aceitas ou já haviam sido programadas e a população desconhe-
cia por não se interessar em participar ou por não ser informada do 
que vem sendo executado. 

As relações entre a expressão-chave Minhas ações e o conteúdo 
das frases/expressões/enunciados produzido pelos indivíduos são de 
caráter preponderantemente positivo. Do total de 26 relações, 25 (96%) 
são associações, e apenas 1 (04%) oposição (QUADRO 3, FIGURA 3). 

As respostas foram variadas porque cada um dos representantes 
do trade colocou ações dentro da sua área de atuação. Os representan-
tes da Segurança Pública disseram que podem aprimorar os servi-
ços de segurança, os representantes da educação (professores, his-
toriadores e escritores) sugeriram a criação de projetos em prol da 
atividade e incentivo à busca da identidade cultural, etc. Houve 
apenas uma assertiva negativa, uma pessoa sozinha não faz nada. 
Tais resultados indicam que os representantes do segmento turísti-
co acreditam que ao realizarem corretamente o seu trabalho estarão 
contribuindo para o desenvolvimento do turismo no município. Resta 
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QUADRO 3 – Quadro geral demonstrativo das coocorrências induzidas e relações 
articuladas à expressão-chave Minhas ações.

Expres-
são-chave 
Estimula-

dora

Con corrência indu-
zida Fr

eq
uê

nc
ia

P
er

ce
nt

ua
l

Relações

Positivas
ASSOCIAÇÕES

Negativas
OPOSIÇÕES

26 100 25 (96%) 01 (04%)

Minhas 
ações

Executar projetos no 
setor 4 15,3 Participação do 

trade nas ações

Divulgar em meios 
de comunicação, tv´s, 

sites
3 11,5

Marketing
Divulgação 

correta

Fornecer dados esta-
tísticos 1 3,8

Aprimorar serviços de 
segurança 1 3,8

Trabalhar a identida-
de das pessoas 1 3,8

Através das 
diversas leituras 
para o compro-
me-timento e 
exercer a cida-

dania

Incentivar os estu-
dantes a trabalharem 
com a comunidade

1 3,8

Reciclar 1 3,8 O efetivo poli-
cial

Criar a DELTUR 1 3,8

Continuar participan-
do 1 3,8

Sugerir melhorias 1 3,8

Colocar meu conhe-
cimento à disposição 

da sociedade
1 3,8

FUNCEA 1 3,8
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Minhas 
ações

Sensibilização 1 3,8

Poder público 
e empresa-
riado para a 

importância da 
atividade

Uma pessoa sozinha 
não faz nada 1 3,8

Arrumar a casa 1 3,8 O Guaibim

Conscientização 1 3,8
Identidade cul-
tural da popu-

lação

Ter condições para 
pesquisar 1 3,8

Inclusão social 1 3,8

Conhecer melhor o 
município 1 3,8

Conhecer me-
lhor a cidade 
onde mora

Saber lidar com os 
turistas 1 3,8

Promover ações 
que os benefi -

ciem

Pessoas capacitadas 1 3,8
Fonte: Pesquisa exploratória e de campo da autora.

FIGURA 3 – Relação da expressão-chave Minhas ações com as coocorrências 
induzidas, associações e oposições

Oposições

Frequência

0
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25

26

5 10 15 20 25 30

Associações

Fonte: Pesquisa exploratória e de campo da autora.
Nota: Elaboração das autoras (2009).
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saber como estas ações podem ser consideradas não apenas sistemi-
camente, e sim numa relação de sinergia, pois o todo é maior do que a 
soma das partes.  Uma das premissas do sucesso do planejamento tu-
rístico é o seu desenvolvimento integrado, ou seja, quando as distintas 
instâncias trabalham em harmonia, criando um ambiente de turismo. 
A seguir é apresentado o quadro com os resultados das apurações. 

A última expressão-chave analisada foi que fatores podem defi nir 
o Sucesso do Turismo em Valença. Os resultados, assim como ocor-
reu em Minhas ações são preponderantemente positivos (93,3%) e 
heterogêneos (QUADRO 4 e FIGURA 4). Os atores sugeriram, além dos 
aspectos organizacionais do planejamento – planejamento (6,67%), 
participação (6,67%), persistência (6,67%), campanhas de cons-
cientização (3,33%), melhoras na segurança pública (3,33%) 
etc., também o desenvolvimento de algumas atividades em benefício do 
turismo como a agricultura, a pesca e o turismo de baixa estação 
(3,33% cada). Contudo, o resultado mais expressivo foi a captação de 
eventos, a divulgação e o marketing do município (23,33%). A se-
guir são apresentados os resultados desta parte da pesquisa.

Como o turismo pode tornar-se um fator de desenvolvimento e 
crescimento para o município? Sabe-se que o impacto resultante des-
te tipo de produção é menos imediato do que a indústria tradicional, 
por exemplo. A longo prazo, os benefícios trazidos pelo turismo serão 
muitos, tanto social como economicamente. Segundo Beni (2004), o tu-
rismo é um elemento importante da vida social e econômica da comuni-
dade regional, pois refl ete as verdadeiras aspirações das pessoas no sen-
tido de desfrutar novos lugares, assimilar culturas diferentes, descansar 
e benefi ciar-se com atividades de lazer. Além disso, o turismo também 
possui importante valor econômico em muitas áreas e cidades, ajudan-
do o desenvolvimento econômico e o ambiente das regiões periféricas. 

O sucesso do turismo não depende de fatores isolados. Há ne-
cessidade de planejamento integrado e, muito mais do que isso, da 
conscientização e participação dos representantes do segmento e da 
população em geral para que isto venha a acontecer. Esta participação 
pode se dar de várias formas: na manutenção do patrimônio, através 
da sua conservação e recuperação da memória, graças à qual os po-
vos mantêm suas identidades; o planejamento interpretativo, para que 
moradores e visitantes consigam compreender a história de cada pa-
trimônio, seja ele material, imaterial, natural ou histórico.

Na atividade turística, também é imprescindível o investimento 
na qualifi cação profi ssional, visto que, em sua essência, o turismo é 
prestação de serviços e, portanto, depende da qualidade do elemento 
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QUADRO 4 – Quadro geral demonstrativo das coocorrências induzidas e relações 
articuladas à expressão-chave Sucesso do turismo

Expressão 
-chave 

estimula-
dora

Concorrência 
induzida

Fr
eq

uê
nc

ia

P
er

ce
nt

ua
l

Relações

Positivas
ASSOCIAÇÕES

Negativas
OPOSIÇÕES

30 100 28 (93%) 02 (7%)

Sucesso 
do turis-

mo

Marketing 4 13,33 Mais divulgação do 
destino

Eventos e con-
gressos 3 10

Cidade turística
Criar evento com o 

nome camarão

Planejamento 2 6,67

Participação 2 6,67 Dos empresários

Investimento 
fi nanceiro 2 6,67

Compromisso 2 6,67
Todos os atores 

envolvidos
Do poder público

Agricultura 1 3,33
Nós temos policul-
tura – a pupunha é 
um fruto típico da 
Região também

Pesca 1 3,33 É um meio natural

Participação mais 
ativa das pessoas 1 3,33

Ação 1 3,33

Campanha de 
conscientização 
da população

1 3,33

Investimento na 
segurança pública 1 3,33

Turismo de baixa 
estação 1 3,33

Qualidade 1 3,33

Persistência 1 3,33

É um traba-
lho de longo 
prazo, exige 

muito esforço 
e tem que ter 
persistência

Perspectiva futura 1 3,33

Ação 1 3,33 Não fi car só falando. 
Agir. 
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Competência 1 3,33

Interesse 1 3,33

Modéstia 1 3,33

Tem que ser 
tirar o Deus 
da barriga 
e olhar as 

pessoas com 
mais humil-

dade, de bra-
ços abertos, 
entendeu? E 
aqui as pes-
soas não são 
muito mo-
destas não 
acham que 
nós somos 
os donos 
da cidade 

mais antiga 
do Brasil, a 
fabrica mais 
antiga, que 

não é a mais 
antiga, só da 
Bahia; ela é a 

quarta.  

Educação 1 3,33
Quem promove a 

qualifi cação técnica 
do ponto de vista 

cultural

Fonte: Pesquisa exploratória e de campo da autora.

 

FIGURA 4 – Relação da expressão-chave sucesso do turismo com as coocorrências 
induzidas, associações e oposições
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Fonte: Pesquisa exploratória e de campo da autora.  
Nota: Elaboração das autoras (2009).
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humano para o encantamento do visitante, refl etindo-se na demanda 
turística. 

O turismo bem sucedido está vinculado a uma comunidade hos-
pitaleira, bem informada que está ciente de sua responsabilidade de 
fazer a estadia do turista agradável o sufi ciente para que este se sinta 
como se fosse um convidado da cidade que está visitando. 

Um outro fator que infl uencia o sucesso do turismo é a qualida-
de dos serviços e produtos oferecidos. Tal qualidade está vinculada à 
necessidade de profi ssionais qualifi cados e treinados para atender o 
visitante com qualidade e responsabilidade. 

Em suma, o sucesso do turismo pode depender de uma ação 
conjunta dos órgãos públicos e privados. A ação consciente destes ci-
dadãos em prol do desenvolvimento sustentável desta atividade é o 
primeiro passo para que a atividade possa trazer os benefícios econô-
micos e sociais desejáveis.

Além das expressões-chave previamente escolhidas, os dados da 
pesquisa indicaram espontaneamente algumas sugestões de melho-
rias para o desenvolvimento do turismo no município e a criação de 
produtos turísticos.  Estes resultados reforçam a hipótese central da 
presente pesquisa, que sugere que o sucesso do planejamento turís-
tico do município de Valença – Bahia deve contemplar as aspirações 
dos representantes do segmento turístico, haja vista serem os prin-
cipais representantes da população na atividade e pessoas que estão 
em constante contato com os turistas, ou seja, as principais fontes da 
percepção dos turistas.

Em alguns depoimentos do segmento, destacam-se sugestões de 
alguns produtos turísticos:

“Agora a “mantinha” 13 a prefeitura deveria forçar a bar-
ra, com o apoio do banco do Nordeste e criar a associação 
de produtores de mantinha, estabelecer um abatedouro 
padrão, de azulejo ou de cimento ou um mais moderno, 
todo mundo trabalhando com sua toquinha, com sua luva, 
a produção de todo mundo, a prefeitura poderia ter uma 
máquina só que prensava os pedaços de quilo, meio qui-
lo, duzentas gramas, prensava a vácuo, produto típico de 
Valença, um selo de qualidade. Quem não quisesse o selo, 
que é de higiene, não poderia vender. Dizer olha só compro 

13 A mantinha é a carne do lombo do porco defumada, largamente difundida na culinária 
local e muito apreciada por residentes e visitantes.
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com selo de qualidade, todo mundo ia entrar. Você agrega 
valor. Isso ai é uma coisa que não tem em nenhuma região. 
Quando a gente leva para fora daqui da Bahia, lá para Ser-
gipe, todo mundo fi ca doido por essa mantinha. A manti-
nha é típica dessa Região aqui, Não sei como eles descobri-
ram isso”. (S114) 

“Em Valença se for realmente analisar se for feito um tra-
balho que nós conhecemos, nós temos lindas cachoeiras 
aqui, nós temos aqui, pode fazer vários, pode fazer um tu-
rismo ecológico, não só olhar só a praia do Guaibim. Só o 
Guaibim, como se Valença, a parte de turismo fosse só o 
Guaibim. Mas não, nós temos o Guaibim, nós temos ca-
choeiras, temos a primeira, uma das primeiras fábricas 
de tecido, a fábrica da Nossa Senhora do Amparo e está 
lá em um local que poderia ser feito naquele lugar, o que, 
um restaurante para que viesse visitar, ter acesso aquilo ali 
também poderia ter acesso o Candengo, que é uma cacho-
eira muito bonita, só que aqui é uma difi culdade para se 
conseguir, é uma burocracia tem que pedir permissão aos 
proprietários da fábrica, da CVI, para poder chegar até o 
local. Tudo bem, tem que preservar, mas tem que ser feito 
um trabalho”. (S11).

“Para mim tudo é uma atração turística. Para a pessoa que 
vem do Sul, tudo é novidade. O tempero, o artesanato, uma 
praia virgem, uma fl oresta. Nós temos itens. Praia do Guai-
bim: o que é que nós temos? Nós temos o nosso potencial: a 
pescada de rede, nós temos o artesanato de conchas, temos 
aqui pertinho, Maragogipinho, artesanato de barro, nós te-
mos a fábrica de cima que é uma história, uma bela história 
como a primeira fábrica do Brasil então muita coisa nós 
temos a oferecer a respeito do turismo. Sem dúvida, sem 
duvida que poderia fazer um roteiro de passeios para infor-
mar como Valença foi descoberta, porque surgiu Valença, 
porque há aquela igreja lá no Amparo, quer dizer, tudo isso 
precisa ter uma pessoa capacitada que passe essa lição para 
as crianças, dentro do colégio. Para ter essa informação e 
lá na frente vamos ter agentes turísticos em toda parte de 
Valença informando o que é Valença” (S14).

14 A codifi cação dos sujeitos da pesquisa para fi ns de citação é: C1 para a comunidade 
interna e S1 a S15 para a comunidade externa, genericamente denominada “Sociedade”.
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Pode-se perceber que os representantes do trade turístico conhe-
cem o potencial do município e têm fundamentação para as suas colo-
cações. Contudo, verifi ca-se que os gestores do turismo no município 
não têm acesso a tais informações porque há uma falta de interação na 
comunicação entre os gestores e os representantes do trade. De acor-
do com o Plano de Ação 2007-2008, previsto para o município, são 
agendadas reuniões periódicas com a comunidade no intuito de prati-
car a gestão participativa, porém, verifi ca-se que não há efetivação das 
ações discutidas, provavelmente por descompromisso dos partícipes. 
Para os atores, a Secretaria de Turismo espera que os representantes 
do trade mobilizem o desenvolvimento turístico, e os gestores aguar-
dam ações dos atores sociais. 

A pesquisa em dados secundários revelou que a Sectur do muni-
cípio trabalha em conjunto com alguns outros órgãos. É denominada 
Secretaria de Cultura, Indústria e Comércio, e Promoção e Eventos. 
O Plano de Ação para a atual gestão é de curta duração (2007-2008) 
e aborda principalmente a aproximação da visão do planejamento às 
visões das comunidades e mercados. O fundamento deste plano é, a 
partir de uma análise da atual situação do município, propor algumas 
ações objetivando o fortalecimento da gestão municipal do turismo. 

Os principais objetivos da Secretaria de Turismo envolvem as di-
mensões organizacional, operacional e de sustentabilidade (SECRE-
TARIA DE TURISMO DE VALENÇA, 2007). Para o desenvolvimento 
de tais ações, a Secretaria de Turismo realizou um estudo com os em-
presários e hoteleiros de Valença e da praia do Guaibim, questionando 
as suas principais difi culdades, as principais preocupações enquanto 
empresários, quais as expectativas em relação à Prefeitura Municipal 
de Valença e à Secretaria de Turismo, que tipos de cursos sugerem 
para os funcionários, que tipos de atividades esperavam para o ano e 
como eles, enquanto empresários, poderiam colaborar com a PMV e a 
Sectur para melhorar a economia e o turismo regional.

A partir desse resultado, o órgão ofi cial de turismo do município 
propôs algumas ações de cunho organizacional, vinculadas às principais 
aspirações e difi culdades dos empreendedores. Um ponto positivo da ges-
tão do turismo em Valença é a constante comunicação e atuação junto às 
esferas estadual e federal, apontando a efetivação de uma das principais 
características do desenvolvimento turístico: o entrosamento de todas as 
esferas de atuação, em nível de governo. Outro ponto que merece desta-
que é a parceria entre o Conselho de Turismo (Comtur) e a Secretaria. 

Uma análise superfi cial indica que a atual gestão da Secretaria 
de Cultura, Indústria e Comércio, e Promoção e Eventos do município 
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de Valença buscou organizar-se de acordo com os princípios de um 
planejamento turístico sustentável, embora não haja o planejamento 
efetivo, em longo prazo; há apenas a proposta de um Plano de Ação. 
Também não há um diagnóstico das potencialidades do município.

Como não foram encontrados dados anteriores, pressupõe-se que 
essas ações sejam pioneiras no município, porém a necessidade de im-
plantação de um planejamento turístico é fundamental para que estas 
tenham continuidade e consigam contemplar, efetivamente, todas as 
esferas envolvidas no processo, pois as gestões políticas passam e a con-
tinuidade de um trabalho é fundamental para o sucesso da atividade. 

Verifi cou-se, também, a existência de um Plano Anual de Inves-
timentos para o Turismo, realizado pelo Conselho de Turismo do mu-
nicípio no ano de 2006. Tal plano foi elaborado em consonância com 
o Protocolo de Intenções visando à execução de ações para a melhoria 
da atividade turística na Costa do Dendê, fi rmado entre o Governo do 
Estado, através da Bahiatursa e a Associação dos Municípios do Baixo 
Sul da Bahia (Amubs), ou seja, conjugando todas as esferas de atuação. 
Este plano continha elencadas ações no intuito de promover o turis-
mo no município. Dentre tais ações pode-se destacar a inventariação 
dos recursos naturais, culturais e históricos (materiais e imateriais) 
existentes no município e a proposta de ações para o desenvolvimento 
turístico e, dentre as ações propostas, os roteiros ecológicos, histórico-
culturais, de turismo de aventura, a revitalização das manifestações 
culturais e a criação de um calendário anual de eventos. 

Verifi cou-se que, do Plano de Ação 2007-2008, a única ação con-
cluída e em plana atividade é a do calendário de eventos. Percebe-se 
que o município conhece o seu potencial e os recursos existentes, con-
tudo não consegue organizar-se de modo a cumprir efetivamente o 
que planeja. 

Constatou-se, também, que o Plano Anual de Investimentos para 
o Turismo, vigente no ano de 2007, tem o mesmo conteúdo da propos-
ta do ano anterior, ou seja, o Conselho não conseguiu cumpri-lo em 
2006. 

 A partir dos resultados da pesquisa, pode-se concluir que o pla-
nejamento turístico do município de Valença, para conseguir efeti-
vamente atingir os objetivos traçados quanto à participação popular, 
necessita de um mecanismo de comunicação entre gestores e repre-
sentantes do trade, com vistas a tornar a interlocução entre os dois 
segmentos mais efi ciente e para que as ideias discutidas possam ser 
transformadas em ações concretas que visam ao desenvolvimento do 
turismo no município.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dados coletados na pesquisa, a maioria dos profi ssionais 
que trabalham com o turismo na Região valenciana não tem conhecimento 
sobre as políticas e os planos estabelecidos nacionalmente para a atividade, 
como também não têm conhecimento sobre as ações de planejamento pro-
jetadas pelos poderes públicos. À exceção dos historiadores, professores e 
membros do departamento de segurança, todos os partícipes da atividade 
turística estão inseridos no segmento de maneira comercial.

Ressalta-se que o principal problema encontrado nos resultados 
da pesquisa é a falta de comunicação entre as partes integrantes do pla-
nejamento (gestores e comunidade). Todos trabalham em prol do desen-
volvimento turístico, mas não de maneira integrada. Há intenção de fazer 
conhecer as propostas e ações desenvolvidas pela Secretaria de Turismo, 
porém ainda não há uma metodologia estabelecida para efetivar esta parti-
cipação e conseguir por em prática os fundamentos da gestão participativa.

Os dados referentes às expressões-chave apresentaram resulta-
dos que podem convergir com as intenções da Secretaria de Turismo. 
A comunidade vislumbra o desenvolvimento turístico sustentável a 
partir de um planejamento participativo, de uma boa relação entre os 
pares e divulgação do destino, ou seja, representantes e gestores têm 
objetivos comuns para o turismo no município.

Para que haja a efetiva participação da população no planeja-
mento turístico do município é preciso, prioritariamente, que os sujei-
tos entendam e reconheçam que a participação popular depende não 
somente dos gestores do turismo, e sim de sua própria organização e 
iniciativa. Portanto, a orientação da Gestão Participativa no desenvol-
vimento turístico de Valença se posiciona como um elemento chave 
para solucionar seus pontos fracos, ressaltar os fortes e inserir o muni-
cípio competitivamente no mercado, trazendo resultados mais condi-
zentes com as potencialidades do município. 
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POTENCIALIDADES E ENTRAVES DA 
ATIVIDADE TURÍSTICA NA VILA DE 

MONTE VERDE, MINAS GERAIS
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INTRODUÇÃO

Com o aumento do tempo livre e do ócio, as pesso-
as buscam cada vez mais enriquecer seus momentos de 
lazer com atividades de cunho esportivo e cultural. Asso-
ciam o tempo de repor energias ao desenvolvimento do 
espírito, vivendo experiências diferentes do seu cotidia-
no, experimentando, em outros lugares, as característi-
cas arquitetônicas, os costumes, a gastronomia, a arte, 
as relações interpessoais, entre outras. Nesse sentido, a 
ideia de viajar para outros lugares distantes passa a fazer 
parte do projeto de vida dos seres humanos.

No entanto, também é possível ter essa experiên-
cia em lugares próximos aos grandes centros urbanos, 
enclaves culturais em áreas relativamente isoladas onde 
comunidades desenvolveram modos distintos de vida, ou 
mantiveram, em maior ou menor grau, costumes e tradi-
ções trazidos de outras terras. Esses enclaves oferecem, ao 
mesmo tempo, uma experiência cultural diferente, com a 
vantagem da proximidade física, o que se constitui num 
interessante atrativo turístico. Essa conexão entre cultura 
e turismo é destacada por Santana Talavera (2009) que 
salienta com propriedade a magia que envolve a cultura e 
o turismo, sendo a cultura o auge desta magia. 

Neste contexto, destaca-se a Estância Climática 
de Monte Verde, Minas Gerais, Brasil, que conta com 
um panorama natural, fl ora e fauna típicas de regiões 
frias, com elementos culturais, um patrimônio material 
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e imaterial atípicos para essa Região do País. A Vila de Monte Verde 
é um distrito da cidade de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, cuja 
altitude varia entre 1600 e 2080 metros, com clima seco e frio, cuja 
temperatura oscila entre 28º C no verão e -10º C no inverno. O Dis-
trito tem uma área de cerca de 650 hectares, parte sob proteção da 
Área de Proteção Ambiental Fernão Dias. A vegetação tem remanes-
centes da Mata Atlântica, sendo a araucária uma das árvores típicas 
da Região (ROTEIRO TURÍSTICO DE MONTE VERDE, 1999, 2011).

Vale ressaltar que desse aspecto físico-geográfi co destaca-se o 
relevo como um potencial natural, estabelecendo num segmento do 
turismo denominado de montanha. Na Vila de Monte Verde, as ativi-
dades do turismo de montanha mais desenvolvidas são rapel, rafting, 
pesca, trilhas, caminhadas e arborismo. Folhetos turísticos da Vila de 
Monte Verde e relatos de imigrantes desta Vila salientam que topogra-
fi a, paisagem, vegetação e clima foram os principais motivos da vinda 
dos primeiros imigrantes norte-europeus para fundar a Vila. Outro fa-
tor de atração é a qualidade das águas, enfatizada pelos moradores da 
Região.

As terras que deram origem ao Distrito de Monte Verde foram 
compradas por letos, imigrantes da Letônia (país báltico), no fi nal da 
década de 1940, e começaram a ser efetivamente habitadas por estes 
apenas na década de 1950. Com o passar dos anos, vieram para a Re-
gião famílias de diferentes etnias e nacionalidades: húngaros, alemães, 
italianos, suíços, entre outros. Essas pessoas buscavam um lugar para 
construir sua casa; buscavam paisagens e clima condizentes com os 
que deixaram na Europa. Muitos deles fugiram da Revolução Russa 
ou vieram motivados pela crença de que o Brasil era a terra prometida, 
enquanto outros fugiram de uma Europa arruinada pelas Primeira e 
Segunda Guerras Mundiais.

Os políticos brasileiros perceberam nos imigrantes a possibili-
dade de povoar o interior do País e de modernizar a agricultura com 
mão de obra de qualidade e novas técnicas agrícolas. Inicialmente, não 
houve qualquer preocupação com a assimilação destes migrantes, mas 
uma seleção, em cada período, do que e de quem poderia e deveria ser 
trazido para cá. A prioridade, inicialmente, foi para famílias já cons-
tituídas e para agricultores. Posteriormente, para aqueles que tinham 
habilidades industriais, como verifi cado nos trabalhos de Seyferth e 
Salles (1990, 2004).

A imigração para as regiões Sudeste e Sul do território brasi-
leiro produziu resultados diferentes devido à ênfase diferente que se 
deu à sua fi xação. Foram pequenas propriedades e produtores que 
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se implantaram no sul, principalmente no Período Imperial, dando 
origens ao que alguns autores chamam de “enquistamento étnico”. 
Em São Paulo, o que se queria eram braços para a cafeicultura, o que 
não impediu que uma pequena parcela destes homens se tornassem 
pequenos proprietários décadas depois.

A realidade empírica sobre os aspectos histórico-culturais da Vila 
de Monte Verde aponta para um grupo de imigrantes que busca uma 
“territorialização” associada à cidadania e ao Whonkultur, desejo de vi-
ver e morar bem (SEYFERTH, 1990). Referências ao passado, às memó-
rias e ao patrimônio servem para manter a coesão dos grupos e defi nem 
também seus lugares dentro de uma sociedade (POLLAK, 1989).

Cultura e turismo

O turismo é um negócio que tem regras e mercado (demanda e 
ofertas) próprios. Aos aspectos naturais, culturais e artísticos de dada 
região, localidade, como destino turístico, devem se agregar um míni-
mo de serviços, de organização e comercialização (ÉJARQUE, 2005; 
SANTANA TALAVERA, 2009). É através de seus agentes (mercado, 
planejadores e promotores territoriais, turistas, residentes e o Estado) 
que o turismo reconfi gura e materializa os espaços. Estes espaços e 
lugares (não todos) chamam a atenção desta atividade econômica por 
suas peculiaridades, pelos seus aspectos exóticos, originais e autênti-
cos (CRUZ, 2003; CORIOLANO, 2008; MARTINS, 2006). 

Se a perspectiva de “negócios” da atividade turística não pode ser 
posta em segundo plano, também não se pode negligenciar os aspectos 
culturais, sociais e ambientais de cada localidade. Segundo Richards 
(2009, p. 38), 

a cultura e o turismo necessitam, cada vez mais, um do ou-
tro – a cultura é um elemento essencial de atração e de dis-
tinção de lugares, enquanto que o turismo, cada vez mais, 
necessita ser apoiado por patrocinadores.

 
Neste sentido, a cultura, melhor dizendo, as culturas têm servi-

do de recurso e elemento que distingue os destinos turísticos entre si 
(YÚDICE, 2006). A convivência (com sustentabilidade) entre cultura 
e turismo é difícil, mas não é impossível, uma vez que através da ati-
vidade turística pode-se ter a conservação de ambientes naturais e do 
patrimônio histórico-cultural (ÉJARQUE, 2005). 
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A análise interpretativa e hermenêutica da cultura que percebe o 
homem amarrado, preso a teias de signifi cados por ele mesmo tecidas 
(GEERTZ, 2008), possibilita a percepção das redes tecidas pelos imi-
grantes e seus descendentes, em Monte Verde, as suas relações com a 
paisagem local e com a atividade turística. O interesse pelo turismo, 
inserido na relação entre as práticas sociais, culturais e econômicas 
dos sujeitos deste lugar turístico, acontece na medida em que os re-
sultados dos estudos possam minimizar e/ou aperfeiçoar os impactos 
ambientais e socioculturais negativos e positivos.

A atividade turística pode se valer dos aspectos culturais e da his-
tória de uma localidade, mesmo quando estes não fazem parte do seu 
dia a dia. A distância entre o legado e a cultura cotidiana possibilita 
aos empresários do turismo invenções e reinvenções que não suscitam 
maiores questionamentos, porque estas práticas já não fazem parte da 
realidade local (SANTANA TALAVERA, 2009).

Ressalta-se, todavia que, o uso de memórias e de identidades cul-
turais pelo turismo muitas vezes preserva, ressignifi ca e refuncionaliza 
patrimônios materiais e imateriais que, de outra forma, estariam fada-
dos à extinção. De acordo com Ferreira Neto (1997), é difícil imaginar 
práticas culturais que estejam desassociadas das estruturas econômi-
cas e produtivas dos grupos e da sociedade. Sahlins (1997) ressalta que 
o nativo pode se apropriar de elementos  culturais de outras socieda-
des e  de sua cultura nativa (que em algum momento esteve ameaçada 
ou adormecida), o que não faz deste nativo nem descaracterizado (por 
assumir traços da cultura dominante) e nem inautêntico, por tentar 
se reapropriar de algo que já era seu e usá-lo mercadologicamente ou 
não. Processos como a ressignifi cação ou ressemantização, de inversão 
e invenção das culturas e tradições fazem parte destes processos de 
construção e reconstrução  cultural dos povos.

Quanto à atividade turística desenvolvida em Monte Verde, ela 
tem explorado o potencial da Região, expresso na arquitetura, na 
culinária, no artesanato, no próprio clima e na paisagem; no entanto, 
tudo isso parece apenas tocar a superfície do patrimônio desta co-
munidade.  O segmento Turismo Cultural é uma das possibilidades 
para um replanejamento turístico em Monte Verde. De acordo com 
o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), o Turismo Cultural deve 
ser entendido como instrumento para a valorização, a preservação 
do patrimônio cultural e o desenvolvimento sustentável da própria 
atividade. Desta forma, a diferenciação da oferta e a formatação do 
produto turístico têm o patrimônio e as identidades culturais como 
balizadores.
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Etapas e justifi cativa da investigação

A partir da problemática sobre os aspectos históricos e geográ-
fi cos como atrativos turísticos da Vila de Monte Verde e dos pressu-
postos teórico-conceituais aqui apresentados, busca-se responder a 
questão que norteia o desenvolvimento deste artigo: Em Monte Verde, 
quais os elementos culturais selecionados e valorizados pela atividade 
turística? 

Para a operacionalização do objetivo proposto, a pesquisa utili-
zou métodos e técnicas numa abordagem predominantemente quali-
tativa (DENCKER, 1998; MINAYO, 1999), com suporte de dados se-
cundários, buscados em jornais, revistas, documentos ministeriais e 
paroquiais; de dados primários, através de entrevistas semiestrutura-
das, gravadas e transcritas, de acordo com a metodologia da História 
Oral (MEIHY; HOLANDA, 2010). A identifi cação do colaborador-en-
trevistado é feita por um par de maiúsculas entre parênteses, por vezes 
antecedida da letra S, e a numeração de 1 a 11, por exemplo, S1 – RK. 
A letra S e a respectiva numeração foram usadas para facilitar a iden-
tifi cação de cada entrevista e do colaborador. A análise dos dados foi 
feita de forma descritiva e analítica, confrontando os resultados com 
o referencial teórico levantado sobre memória, cultura e turismo. Al-
gumas análises foram traçadas com o auxílio de recursos da área da 
Administração, no intuito de levantar e analisar pontos fortes e opor-
tunidades, bem como os pontos fracos e as ameaças ao destino Monte 
Verde. No que diz respeito às fi guras e imagens utilizadas durante o 
texto, estas apenas ilustram o discurso, não sendo o objetivo deste ar-
tigo analisá-las.

A partir dos aspectos teóricos e metodológicos expostos, este tra-
balho se justifi ca na medida em que são poucos os estudos científi cos 
sobre a Região, e mesmo os que existem adotam uma abordagem dife-
rente da utilizada nesta pesquisa. A pesquisa realizada apresenta uma 
contribuição científi ca, na medida em que amplia os estudos sobre a 
memória, identidade e patrimônio dos imigrantes norte-europeus da 
Vila de Monte Verde nas suas relações, práticas sociais, culturais e 
econômicas com a atividade turística. Por outro lado, também, os re-
sultados possibilitam contribuir com a manutenção desse legado cul-
tural através da valorização das memórias e identidades culturais de 
comunidade de imigrantes, pois até o presente momento, não houve 
esforços signifi cativos para reunir, sistematicamente, as informações 
e experiências de vida desta comunidade. 



322

Percepção, interpretação e planejamento no turismo

Memórias e turismo

Esta pesquisa buscou as memórias de cada colaborador, suas vi-
sões, suas percepções sobre o Distrito de Monte Verde e sua partici-
pação na história dessa coletividade. Uma das funções da história oral 
é dar espaço às vivências e experiências de grupos, como migrantes, 
imigrantes, exilados, mulheres, índios, homossexuais, negros, entre 
outros (MEIHY; HOLANDA, 2010).

A memória oral é “um instrumento precioso se desejamos cons-
tituir a crônica do quotidiano”. Embora a autora saliente os riscos de 
uma “ideologização” da história do quotidiano, chama a atenção para 
o fato de que nem sempre a documentação ofi cial dá conta das “pai-
xões individuais que se escondem atrás dos episódios” (BOSI, 2004, p 
15). A mesma autora não fecha os olhos para os desvios, preconceitos 
que, por vezes, permeiam a memória oral. Salienta-se, todavia, con-
forme Meihy e Holanda (2010), que não foram buscadas “verdades”, 
“exatidões históricas” ou “realidades comprovadas” nesta pesquisa. 

As memórias coletivas ou individuais estão sempre associadas 
à identidade, que, por sua vez, são refl etidas no patrimônio cultural. 
Segundo Carneiro (2006), essa relação foi percebida, pelo fórum da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), como sendo a memória fonte de inspiração e elemento fun-
damental para a criatividade.  

Um recorte das memórias e impressões do presente, no que diz 
respeito à atividade turística e à cultura da comunidade monteverden-
se, podem ser visualizadas nos trecho expostos e analisados a partir 
das três questões a seguir.

Quanto à primeira pergunta, “Você nota ou percebe a utilização 
de elementos culturais de sua família ou etnia (costumes, arquitetura 
e objetos, entre outros) pela atividade turística em Monte Verde?”, as 
respostas, negativas em sua maioria, revelam a percepção de que es-
tes moradores não se sentem incluídos culturalmente nesta atividade 
econômica. 

“Não. [...] Não, não. Isso porque os letos daqui de Monte 
Verde, eles debandaram [...]” (S1 – RK).

“Nada. [...] Não. Não tem aceitação, não” (S3 – NO).

 “Não. [...] É ridículo porque tem poucas coisas que são fei-
tas aqui” (S7 – AO).



323

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

“Sim. Começando pelas construções” (S9 – EB).

“Não, nem um pouco. [...] Eu já fi z isso com meu amigo 
JK, nós tocamos música, só acordeão, música alemã. Então 
nós tocamos num restaurante lá em cima, daí chegou um 
ônibus e nós tocamos musica alemã, ninguém sabe o que 
fazer com isso, faz barulhinho diferente, eles almoçam e 
vão embora” (S10 – FK).

A quase totalidade das respostas, e dos relatos apresentados foi 
negativa. Neste sentido, é notória a percepção de que os moradores 
não se vêm ou à sua cultura nos produtos comercializados e formata-
dos no destino Monte Verde. Apenas uma resposta, a do colaborador 
EB, apresentou-se de maneira afi rmativa, que corrobora o que vem 
sendo veiculado por alguns panfl etos sobre a presença de uma arqui-
tetura de inspiração alpina ou europeia. Essa simulação do ambiente 
europeu, na arquitetura e em alguns itens comercializados para turis-
tas, tão evidente para o visitante, na maioria das vezes é superfi cial e 
não envolve a participação dos próprios imigrantes e de seus descen-
dentes, o que explica, em boa medida, o porquê de eles não se verem 
representados, nem os seus elementos culturais.

Em visita a Monte Verde, o Serviço de Apoio ao Micro e Pequeno 
Empresário (Sebrae) do Estado de Minas Gerais identifi cou como um dos 
pontos fracos do destino a falta de identidade da Região. Na mesma série 
de visitas, que terminou em agosto de 2010, foram apontados, pelos parti-
cipantes, cerca de cento e cinquenta empresários, algumas características 
que diferenciam este destino dos concorrentes: o charme e a natureza. O 
foco do Sebrae em Monte Verde tem sido a qualifi cação de mão de obra 
e o reforço da competitividade dos pequenos negócios do setor turístico 
(TRIBUNA POPULAR, 2010).  Dos onze entrevistados para esta pesqui-
sa, apenas dois citaram o Sebrae, sempre ressaltando que esta iniciativa 
não tinha nenhum vínculo com a Prefeitura de Camanducaia. 

Quanto à segunda pergunta: “quais destes costumes são apre-
sentados aos turistas?”, alguns poucos costumes foram citados, uns já 
bem desenvolvidos como produtos e outros ainda precisando de inter-
pretação, tendo em vista suas potencialidades.

“A única coisa, falando em comida, é o spekarausis. [...] 
Um pãozinho de toucinho. [...] Típico da Letônia esses pãe-
zinhos de toucinho” (S2 – ZK).
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“Os quadros eram. [...] Por enquanto, nós mesmos, a gente 
tem o mel e alguns trabalhos manuais que a gente tem ten-
tado fazer [...]” (S5 – LO).

“Por exemplo, uma é Tia Nata. Aonde, graças a Deus, ainda 
vão lá” (S7 – AO).

“A truta também, vamos dizer. O pessoal pergunta: É feito 
aqui mesmo?” (S8 – MO).

“[...] arquitetura, jardins bem cuidados, preservação tam-
bém” (S9 – EB).

Apesar de a maioria das respostas à questão anterior ter sido ne-
gativa, quando perguntados quais costumes de suas famílias ou cul-
turas eram apresentados aos turistas, alguns costumes ou elementos 
culturais ligados à gastronomia e à arquitetura foram citados. Alguns 
destes elementos, como a truta defumada artesanalmente pelos Os-
termayer (FIGURA 1A), já são produtos conhecidos e consolidados no 
gosto do turista. O processo de defumação das trutas não é considera-
do por MO uma tradição de sua família, embora esse fosse um hobby 
de seu pai.  No entanto, dentro da perspectiva e do desejo de que os 
fi lhos continuem essa atividade, é interessante ressaltar que as tradi-
ções têm um começo, e algumas que são imaginadas como muito anti-
gas, têm, na verdade, uma origem recente (HOBSBAWN, 2002). 

Nesta perspectiva, uma nova tradição pode estar se desenvol-
vendo e vir a tornar-se um produto típico e único de Monte Verde. 
Ressalta-se, porém, que a defumação de trutas já foi feita por outros 
moradores do Distrito, mas não houve continuidade. O que dá uma 
perspectiva de continuidade e compromisso com a qualidade do pro-
duto é o empenho que os Ostermayer têm no aprendizado de novas 
técnicas e saberes sobre a defumação artesanal, que podem ser vislum-
bradas nas viagens já feitas a países como Irlanda, Escócia, Chile e ao 
Alaska visitando defumadores (GRIMM, 2010). A truta e o salmão são 
vendidos na própria residência que, nos últimos tempos, tem recebido 
visitantes interessados na defumação. 

Outro elemento cultural citado e ligado à gastronomia foi a geleia 
da Tia Nata. Tal como a truta defumada, é um produto local e turistica-
mente bem aceito.  Nos últimos anos, apenas a família Lucas produz e 
vende para moradores e turistas. A receita lhes foi ensinada pelos avós, 
letos, quando ainda eram crianças. Segundo AL, a participação, quando 
criança, na feitura da geleia era antecedida de muita expectativa.
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A produção da geleia é feita sem a utilização de quaisquer con-
servantes e de maneira artesanal, para se ter uma ideia, para prepa-
rar quatro quilos de geleia de laranja pera são necessários três dias de 
dedicação exclusiva à produção (VOZ DA TERRA, 2010). A deman-
da pelo produto aumentou de tal forma que houve cópias (plágio) e 
surgiu a necessidade de se criar uma marca, um selo para proteger e 
garantir autenticidade aos vinte e um tipos de geleias já produzidos, 
entre elas a framboesa, amora e laranja pera. Atualmente, o produto 
leva um rótulo na embalagem de vidro (FIGURA 1B) que a identifi ca 
como Tia Nata. 

O pãozinho de toucinho ou spekarausis (FIGURA 1C), típico da 
Letônia, foi um dos costumes apresentados aos turistas citado nos re-
latos. Esse pãozinho é feito nas casas de letos e descendentes, mas tem 
sido produzido e vendido na Vila da Fonte, a parte não turística do 
Distrito. 

FIGURA 1– (a) Truta defumada artesanalmente (b) Geleias da Tia Nata e 
(c) Spekarausis, pãozinho de toucinho 

Fontes: (a) Foto Rita Grimm (2010); (b) e (c) Fotos Laurine Nogueira (2011).

Segundo ZK, o spekarausis tem ampla aceitação na Vila da Fon-
te, cujo comércio abastece os moradores do Distrito e os turistas de 
segunda residência. No entanto, de acordo com ZK, seus hóspedes e 
visitantes são adeptos do pãozinho branco, e nas muitas vezes em que 
o spekarausis esteve à mesa foi pouco experimentado. É um produto 
não formatado e que necessita de interpretação (MURTA; ALBANO, 
2005) para tornar-se um produto desejado.

Pinturas e quadros que representavam a paisagem de Monte Ver-
de, de autoria do esposo de LO, eram vendidos pela família e tinham 
boa aceitação comercial. No entanto, com o falecimento do esposo, a 
família continua trabalhando com a venda de objetos antigos, de mel e 
outros trabalhos manuais.

A arquitetura típica europeia, apresentada aos turistas como um 
dos costumes ou características dos imigrantes, embora presente em 
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boa parte da propaganda dos panfl etos turísticos foi citado apenas por 
um morador. Para muitos dos colaboradores, não existe essa arquite-
tura tipicamente europeia na Vila (FIGURA 2), pois não há um pla-
nejamento quanto a esse aspecto. Citam, por exemplo, a existência de 
casas de tratamento e cuidados para cães e gatos, ao lado de restauran-
tes e lojinhas de artesanato. Para outros, o estilo da arquitetura é uma 
cópia, da qual uns gostam e outros não; na opinião de alguns, o estilo, 
apesar de cópia, é bonito e agradável. 

FIGURA 2 – Comércio e residência típica do Distrito de Monte Verde (2008)

Fonte: Gesil Amarante Segundo (2011).

No início da década de 1970, alguns jornalistas já apontavam 
essa reprodução da arquitetura e hábitos europeus no Distrito: 

Os milionários paulistas descobriram Monte Verde e cons-
truíram, em Minas, uma verdadeira Suíça. Tudo lá é uma 
cópia fi el do que existe nos Alpes, desde as mansões e ho-
téis no mais alto estilo alpino até os hábitos e a maneira das 
pessoas veranearem (MENEZES; CASTRO, 1971: p. 34).

Tal percepção é corroborada por Seyferth (1990), que não acre-
dita num estilo arquitetônico europeu no Brasil. Segundo a mesma au-
tora, a insistência em marcar a origem dos habitantes de tais cidades é 
uma necessidade da atividade turística e tem pouco a ver com a coloni-
zação, do passado ou presente, destes imigrantes na Região. As cons-
truções são de inspiração europeia, mas o estilo não é predominante.

Uma percepção semelhante é partilhada por Yázigi (2003) quan-
do analisa o que chama de alpinização das montanhas. Segundo o au-
tor, as técnicas de construção foram trazidas pelos imigrantes, mas 
não os materiais; neste sentido, argumenta que não há um estilo ale-
mão ou europeu no Brasil.
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Há que se notar que a herança cultural tende a ser identifi cada pe-
los imigrantes quando dos elementos do dia a dia, dos fazeres contínuos 
e de grupo (arte, gastronomia e eventos sociais tradicionais), em con-
traposição às obras de arquitetura, que representam atos individuais, 
bem localizados no tempo, com o que os responsáveis não necessitam se 
comprometer continuamente, apenas copiar uma única vez.

Na sequência, quando foi feita a última pergunta: “Em sua opi-
nião, o turista vem a Monte Verde por causa da paisagem e do clima 
ou também está interessado no conjunto de elementos culturais ins-
pirados nos fundadores europeus?”, as respostas foram unânimes em 
apontar o clima e a paisagem como os atrativos principais do Distrito.

“Eu acho que é a paisagem e clima. É que juntamente com 
a paisagem e o clima, entrou essa cultura que impercepti-
velmente está permeada, que eles especifi camente não vão 
perceber, mas isso está permeado” (S1 – RK).

“Paisagem e clima” (S2 – ZK).

“Deve ser por causa do clima e da paisagem. Do sossego. 
Mais o sossego que eles gostam. [...] É mesmo só o clima, o 
sossego” (S3 – NO).

“Eu acho que vem da paisagem. Acho que a cultura assim não 
é divulgada, é mais divulgada a beleza de Monte Verde. As 
montanhas [...]. Eu acredito que seja mais isso aí” (S4 – AL). 

“Acho que vem por causa da paisagem, do friozinho” (S5 – LO).

“Eu acho que para descanso, tranquilidade. O pessoal anda 
muito estressado. [...] Acho que eles procuram justamente 
é tranquilidade, paz, sossego, saúde, principalmente saú-
de” (S6 – WJ).

“Não, não, cultural não tem nada” (S7 – AO).

“Acho que é o clima” (S8 – MO).

“Eu acho que o clima e a paisagem veem em primeiro lugar, 
porque nosso turista ele é 90% praticamente é São Paulo, 
porque estão muito próximos, 160 km, é muito perto. Então 
ele mora lá e quer usufruir um pouco de, quer inspirar um 
ar puro, entrar em contato com a natureza [...]” (S9 – EB).
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“Não sei, antigamente, tinha os alemães ainda morando 
aqui, tinha uma turma que era unida, uns 40 anos atrás. 
Hoje em dia, só vem casalzinho [...] só tem molecada pra 
cima e pra baixo” (S10 – FK).

As respostas são coerentes com o que se observa no material 
publicado nos panfl etos turísticos. A natureza, a paisagem através de 
imagens das montanhas, da fl ora e da fauna, principalmente os beija-
fl ores e esquilos, juntamente com a descrição do conforto de inúmeros 
hotéis e pousadas representam a quase totalidade das matérias nos 
guias turísticos locais. Poucas linhas e poucas são as exceções feitas 
a uma apresentação de moradores mais antigos e que trabalham com 
turismo. Uma dessas exceções, nos últimos anos, foi feita pela revista 
Divirta-se em Monte Verde e pelo jornal Voz da Terra. 

Nos relatos apresentados é possível perceber um perfi l do turista 
que vem a Monte Verde e que confi rma o êxito da propaganda trabalha-
da no material publicitário. São paulistas e paulistanos, na sua maioria 
jovens e casais; vila do romance para os casais e esportes para os jovens. 
O Guia Quatro Rodas (2010, p. 564) corrobora esta afi rmação quando 
cita a demanda e suas possíveis causas: o “distrito é visitado principal-
mente por casais. Não é para menos, já que a maioria dos hotéis investe 
em quartos para dois, com hidro, lareira e outros caprichos”. 

No Distrito de Monte Verde, a natureza (paisagem, clima) foi 
considerada patrimônio pela maioria dos colaboradores. A natureza, 
este capital preservável (Yázigi, 2003), tem sido trabalhada pela ativi-
dade turística numa conexão superfi cial com as culturas locais. 

Para Castro, apud Yázigi (2002, p. 22), a natureza é patrimônio e 
representação da alma coletiva: 

A natureza – praias, rios, montanhas, fl orestas, campos, 
planícies etc. – e as construções – ruas, praças, monumen-
tos, bairros, quarteirões, cidades – transformam-se em 
imagens, caminhos e representações da alma coletiva.

Quanto à paisagem, “para o turista ou para o cidadão comum, ela 
é objeto de contemplação e dos mais diversos signifi cados” (YÁZIGI, 
2002, p. 34). Outras análises revelam a complexidade de um conceito 
de paisagem. Ligada ao espaço e às transformações da sociedade em 
que está inserida, paisagem é patrimônio cultural.

Isto nos leva à questão sobre alpinização das montanhas e perce-
be-se um tratamento superfi cial e de pouco planejamento dos lugares 
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turísticos por parte das administrações municipais ou das entidades pri-
vadas. O risco, como já mencionado, é o da mesmice, que pode levar, 
mais cedo do que se imagina, a um esvaziamento e declínio do destino. 

Alguns moradores acreditam que a paisagem está permeada por 
suas culturas, embora o turista possa não perceber. Para outros mo-
radores, não existe um ambiente turístico cultural inspirado em seus 
costumes. Cientes do que signifi ca este ambiente cultural valorizado, 
citaram cidades como Treze Tílias (Dreizehnlinden), Gramado e Ca-
nel, localizadas na Região Sul do País. Foram citados os hábitos que 
revelam a boa convivência entre os descendentes de alemães e italia-
nos, tais como andar de bicicleta, por parte de grande parte da popula-
ção de Treze Tílias, e as festas étnicas de Gramado e Canela.

Cultura dos imigrantes em Monte Verde: 
pontos fortes e oportunidades, pontos 
fracos e ameaças do destino turístico

De acordo com Valls et al. (2004, p. 31),  

a estrutura de um destino se fundamenta em produtos tu-
rísticos consistentes, com personalidade, homogêneos, que 
convivem em harmonia e que se complementam entre si, 
de modo que o turista perceba uma oferta global excelente.

Na perspectiva do trade local e das instâncias governamentais, 
como exemplifi cado pela citação acima, o destino Monte Verde está 
formatado coerentemente, aliando a paisagem a uma infraestrutura 
turística de qualidade. A inserção do destino no Circuito Turístico das 
Serras Verdes do Sul de Minas e em roteiros nacionais também refl ete 
a imagem de um destino desenvolvido. 

A atividade turística é importante para todos os atores sociais en-
trevistados, pois a maioria está envolvida com o turismo; no entanto, es-
tes atores sociais não se vêm representados culturalmente pelo turismo.

Neste cenário, destaca-se a análise descritiva e analítica realizada 
nesta pesquisa, referente às três perguntas do roteiro semiestrutura-
do, confrontada com documentos da Secretaria de Turismo de Minas 
Gerais, Circuito Serras Verdes do Sul de Minas, jornais e revistas lo-
cais, entre outros documentos, que buscam levantar e analisar os pon-
tos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças referentes 
ao destino Monte Verde (QUADRO 1).
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QUADRO 1 – Análise do destino turístico Monte Verde

Pontos Fortes Pontos Fracos

1. Localização privilegiada;
2. Clima e paisagem (relevo serrano) 

aprazíveis;
3. Infraestrutura turística de qualida-

de;
4. Legado cultural dos imigrantes;
5. Empreendedorismo e inovação por 

parte dos moradores (imigrantes).

1. Fraca articulação entre os setores 
público e privado;

2. Falta de interpretação patrimonial;
3. Proximidade com outros destinos de 

inverno;
4. Falta de qualifi cação do setor público 

local para aproveitamento de incenti-
vos ao setor turístico.

Oportunidades Ameaças

1. Crescimento do segmento Turismo 
Cultural;

2. Estímulo aos produtos locais;
3. Valorização da história regional;
4. Inclusão no Circuito das Serras 

Verdes.

1. Uso superfi cial da cultura do imigran-
te;

2. Insufi ciência de políticas públicas 
locais para o turismo;

3. Falta de articulação entre os imigran-
tes e descendentes.

Fonte: Pesquisa exploratória e de campoda autora.
Nota: Elaborado pela pesquisadora (2011).

Dentre os pontos fortes do destino Monte Verde, estão listados pon-
tos já explorados pela atividade turística e pontos que ainda não recebe-
ram a atenção merecida em face das potencialidades que apresentam. 

O primeiro ponto forte do destino Monte Verde é sua localização 
privilegiada. O Distrito está a 167 km da cidade de São Paulo, que é um 
dois maiores emissores de turistas do País (Camargo, 2009). Em 2011, 
a estrada que liga Camanducaia a Monte Verde teve seu asfaltamento 
completado, o que promete aumentar o fl uxo de turistas. 

O clima e a paisagem com suas montanhas e araucárias já são 
atrativos desenvolvidos no Distrito e na Região. De acordo com o Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional Sustentável 
do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas (PDTCSV), já são traba-
lhados os segmentos de Turismo Cultural, de aventura, ecoturismo, 
inverno e romance.  No ano de 2009, o Distrito de Monte Verde foi 
reconhecido como o melhor destino de inverno e romance do Brasil 
(Minas Gerais, 2009). 

Para receber esse título, a infraestrutura turística foi importante, 
pois o destino oferece meios de hospedagem que vão de hotéis de alto 
padrão às pousadas, chalés e casas de aluguel. Há dezenas de restau-
rantes com diversas especialidades, pizzarias, cafés e chocolaterias. 
Dentre os municípios que compõem o Circuito Serras Verdes, a oferta 
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de hospedagem, de alimentação e transportes concentram-se em três 
localidades, e Monte Verde é uma delas (MINAS GERAIS, 2009).

De acordo com Tuan (1980, p. 74), 

a avaliação do meio ambiente pelo visitante é essencial-
mente estética. É a visão de um estranho. [...] É preciso um 
esforço especial para provocar empatia em relação às vidas 
e valores dos habitantes. 

Nesta linha de pensamento, o legado cultural dos imigrantes eu-
ropeus e descendentes é um ponto forte que não é trabalhado com 
competência pelo turismo e pode fazer a diferença. Percebe-se que há 
uma quase ausência de pesquisas e interesse por este segmento por 
parte do trade e das instâncias governamentais, principalmente mu-
nicipais. Há uma valorização superfi cial do valor histórico e cultural 
desses imigrantes. Alguns exemplos podem ser dados no enfoque pu-
blicitário gastronômico que incide apenas sobre alguns pratos: foun-
des e apfel strudel. Ou aqueles que falam de arquitetura europeia, mas 
não explicam suas características. 

Não se trata de desvalorizar a paisagem e o clima em prol dos as-
pectos culturais, mas de agregar valor a este a partir das potencialidades 
culturais que a localidade oferece. Como escreve Yázigi (2002, p. 49), 

Considerados os pontos de vista sobre identidade e intro-
duzindo minhas preocupações com o cotidiano e o turis-
mo, sou levado a complementar a ideia identitária de lu-
gar como uma diferenciação espacial [...]. E na perspectiva 
desta análise, pautada na importância da identidade pai-
sagística para o turismo, diria que a identidade regional é 
acentuada pela natureza e a identidade local por todas as 
formas de construção arquitetônico-urbanística, com tudo 
que comportam em si.

Coriolano e Leitão (2008) chamam atenção para o fato de que a 
preocupação dispensada à preservação da natureza (ambiente selva-
gem) poucas vezes engloba também a preocupação com a preservação 
das culturas locais. De fato, quando se associa à atividade turística um 
possível dano ambiental, pouco ou nada se diz do efeito nos costumes 
dos locais visitados, exceto no caso de indígenas e outros tipos de co-
munidades mais diretamente associadas ao meio ambiente. 

Como já foi argumentado, a arquitetura pode ser copiada, mis-
turada, transformada e pode homogeneizar o entorno, o patrimônio 
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ambiental. O argumento mais contundente é a própria percepção dos 
atores sociais que não se sentem representados culturalmente neste 
destino. O próprio PDTCSV (MINAS GERAIS, 2009, p. 4) argumenta 
que há um potencial 

na diversidade dos recursos naturais bem como na do acer-
vo histórico-cultural encontrado em suas comunidades, 
[constituindo] hoje possibilidade singular para a implanta-
ção da atividade turística.

O empreendedorismo e a inovação por parte dos primeiros mo-
radores imigrantes e de alguns descendentes têm sido pontos fortes da 
atividade turística que tem sido realizada nos bastidores. Muitos dos 
atores sociais que colaboraram com esta pesquisa buscaram continu-
amente cursos para entender como utilizar melhor a terra, trabalhar 
com o mínimo de agrotóxicos e com uma agricultura orgânica; outros 
viajaram para o exterior a procura de melhores técnicas para aprimo-
rar seus produtos; há ainda os que, mesmo viajando por motivos de 
lazer, souberam observar e trazer mudanças para seus pequenos ne-
gócios. Todas essas iniciativas são parte de um desejo pessoal de cres-
cimento, que agregam valor à atividade como um todo; no entanto, 
essas iniciativas e buscas estão diluídas e invisíveis no cotidiano.

As oportunidades estão intimamente relacionadas com os pontos 
fortes do destino Monte Verde. No contexto mais amplo, a maior opor-
tunidade, em potencial, para o destino está dentro do crescimento e dos 
investimentos no segmento do turismo cultural pelas instituições gover-
namentais. Há uma ideia bastante difundida de que todo tipo de turismo 
é turismo cultural. No entanto, pesquisando-se sobre o tema é possível 
perceber as mais variadas defi nições e conceituações sobre este segmen-
to. Independente de o conceito ser de demanda ou oferta, o turismo cul-
tural é promessa de uma atividade mais responsável no sentido de causar 
menos impactos negativos, pois pode realçar e mesmo trazer à tona cultu-
ras e elementos culturais como o patrimônio, as memórias e identidades. 

Ao valorizar a história regional e os produtos locais, o turismo 
cultural agrega valor ao destino, distinguindo-o de outros mais pró-
ximos e parecidos. O destino Monte Verde tem uma história local sui 
generis para a Região, pois a presença de uma cultura imigrante, euro-
peia, é notoriamente mais característica da Região Sul do País. Em que 
pesem todos os processos de assimilação e aculturação dos imigrantes 
e descendentes, há uma cultura íntima, familiar na localidade e alguns 
de seus aspectos são exteriorizados. 
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No Brasil, atualmente, as políticas públicas têm buscado a descentra-
lização e regionalização do turismo. Seguindo a política nacional de turis-
mo, o Estado de Minas Gerais tem investido com efi ciência nos Circuitos 
Turísticos que se encontram espalhados por todas as regiões do estado, in-
clusive no extremo sul. Regionalmente, a inclusão do destino Monte Verde 
no Circuito das Serras Verdes do Sul de Minas pode, em médio ou longo 
prazo, levar a uma valorização mais consistente das culturas locais e, em 
particular, da cultura dos seus imigrantes. Emmendoerfer (2008) acredita 
que os circuitos turísticos são a estratégia mais efi ciente e democrática para 
um Estado com mais de oitocentos municípios, como Minas Gerais. 

A Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais (2011, p. 1) 
defi ne as associações de circuitos turísticos assim:

As Associações de Circuitos Turísticos são entidades sem 
fi ns lucrativos, que caracterizam a política pública de Re-
gionalização do Turismo de Minas Gerais, implantada pelo 
Governo de Minas em 2003, por meio de Decreto Lei n° 
43.321. As associações abrigam um conjunto de municípios 
de uma mesma região, com afi nidades culturais, sociais e 
econômicas que se unem para organizar e desenvolver a 
atividade turística regional de forma sustentável, consoli-
dando uma identidade regional. 

Enquanto políticas públicas em Minas Gerais, os circuitos tu-
rísticos associam todos os sujeitos sociais envolvidos na atividade: o 
Estado, o governo federal, a iniciativa privada e a sociedade. Segundo 
Emmendoerfer (2008: 228), 

a descentralização e a regionalização das ações, encurtando 
distâncias criadas pela burocracia entre o Estado e os mu-
nicípios de cada região, são as principais contribuições da 
política dos Circuitos Turísticos.

Algumas das ações desenvolvidas em Camanducaia e Monte Ver-
de pela Secretaria de Turismo de Minas Gerais decorreram da inserção 
do Município no Circuito Serras Verdes. Entre essas ações, a instalação, 
entre o ano de 2006 e o de 2007, de cento e oitenta e quatro placas de si-
nalização turística ao longo das rodovias que levam ao município. Cursos 
profi ssionalizantes, executados pelo Sebrae, também fi zeram parte dessas 
ações no ano de 2008. Foram oferecidas vagas para o curso de Adminis-
tração de Pequenos Meios de Hospedagem e de Organização de Eventos 
(IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2009).
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O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional 
Sustentável do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas (MINAS GE-
RAIS, 2009,p. 6) apontou como pontos fracos do Circuito, em dezem-
bro de 2008:

1- falhas na sensibilização; 2- defi ciência de transporte pú-
blico interligando os municípios da região; 3- baixa quali-
fi cação da mão de obra dos serviços turísticos; 4- carência 
de material para divulgação; 5- desinteresse e falta de com-
prometimento do setor público municipal no desenvolvi-
mento turístico de algumas cidades; 6- falta de divulgação 
e educação para o turismo, e 7- baixa qualifi cação dos ges-
tores e atores dos órgãos municipais de turismo. 

Dos muitos pontos fracos apontados por este documento quan-
to ao Circuito Serras Verdes, alguns são inerentes ao destino Monte 
Verde. O mais importante, infelizmente, é a fraca articulação entre os 
setores público e privado, especialmente entre o trade local e a sede do 
Município de Camanducaia.

Historicamente destacou-se o empenho do ex-prefeito e ex-vere-
ador Benedito Silva Santos, nas décadas de 1960 e 1970, na publicidade 
do Destino Monte Verde. Sem sucesso, cartas, matérias jornalísticas e 
livros foram escritos pelo ex-prefeito em busca de atenção e investi-
mentos do governo estadual.  Em 2003, uma lenta movimentação em 
favor de uma articulação entre trade e município se dá com a criação 
da Secretaria de Turismo. A entrada de Monte Verde no Circuito Tu-
rístico Serras Verdes do Sul de Minas é um fato importante, pois o 
Distrito passou a ter visibilidade no cenário turístico estadual mineiro 
e torna-se possível e mais fácil conseguir investimentos do Estado. No 
entanto, essa ligação com o Circuito parece ser muito tênue por parte 
da municipalidade. 

O morador da Vila, FK, aponta para a falta de infraestrutura bá-
sica na principal avenida turística da Vila, onde “não existem bancos 
para o turista poder descansar na avenida, banheiros públicos, praças 
decentes, enfi m, tudo isto afasta o turista” (VOZ DA TERRA, 2011). 

A estrada que liga Camanducaia a Monte Verde foi, até o ano de 
2011, um dos grandes problemas de infraestrutura enfrentados. Em 
épocas de chuvas intensas, os carros atolavam e não foram poucos 
os visitantes que, depois de desatolados, retornaram para os seus lo-
cais de origem insatisfeitos. Situações de frustração como esta foram 
acompanhadas pelos atores sociais desta pesquisa.
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Quanto às autoridades estaduais e federais, Monte Verde pare-
ce ter boas relações com os secretários de turismo do Estado e com 
os ministros do turismo. Em 2009, a abertura do Festival de Inver-
no, no Distrito, contou com a presença de Luiz Barreto, Ministro do 
Turismo na época, e de outras autoridades do governo do estado. Na 
ocasião, o ministro ressaltou que: “Fiz isso com o objetivo de reafi rmar 
às pessoas que, no País, não existem somente destinos de sol e praia. 
Temos serras e montanhas com atrativos incríveis” (IMPRENSA OFI-
CIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2009). Em 2010, o Distrito 
foi premiado como a melhor gestão turística de Município do Brasil 
(REVISTA DIVIRTA-SE, 2010).

A falta de interpretação patrimonial e turística, outro ponto fra-
co, revela o desconhecimento e/ou desinteresse pelas histórias locais. 
Para ilustrar este desinteresse, destaca-se aqui a fala de dois morado-
res, JK e FK, da Vila:

Nós tocamos por prazer, porém, temos como objetivo con-
servar o pouco que resta da cultura europeia na Vila, diz 
Knapp. Infelizmente, os olhos do turismo local estão volta-
dos para outras coisas, na minha visão, creio que o tipo de 
arte que apresentamos aqui é um entretenimento turístico 
e poderia ser melhor valorizado, acrescenta Krause.

A proximidade com outros destinos de inverno também é um 
ponto fraco, na medida em que estes destinos começam a ter, todos, 
a mesma feição, os mesmos produtos, a mesma arquitetura alpina e 
uma gastronomia que se repete em todos eles sem muita originalida-
de. Sem a oferta de um produto cultural que singularize o destino, a 
concorrência passa a ser pelo preço e não pela qualidade dos serviços. 
No imaginário dos empresários locais, Campos de Jordão, no Estado 
de São Paulo, é o concorrente mais próximo, como pode ser verifi cados 
neste trecho do informativo da AHPMV em Ação (2011, p. 1):

Monte Verde é conhecida por suas belezas naturais e tam-
bém ambientes de aventura. O uso de quadriciclos é um 
dos grandes atrativos de nossa Estância, o que poderá afe-
tar a vinda dos turistas. Com o calçadão em obras, o que 
nos restará? Enquanto isso, na vizinha Campos do Jordão.

O trecho acima refere-se à proibição, pela justiça, do uso dos 
quadriciclos em Camanducaia e Monte Verde. Essa proibição foi fruto 
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de uma ação impetrada por moradores que se sentem incomodados e 
ameaçados pelo trânsito dessas máquinas. 

O uso superfi cial da cultura do imigrante e as insufi ciências de 
políticas públicas locais são resposnsáveis por um caso claro de in-
clusão abstrata com exclusão concreta (MARTIN-BARBERO, 2009), 
adicionados à falta de qualifi cação do setor público local para apro-
veitamento de incentivos ao setor turístico, que estão muito ligados 
aos pontos fracos do destino Monte Verde. Quanto a este último item, 
destacam-se os problemas políticos e econômicos entre a sede do Mu-
nicípio e o Distrito de Monte Verde. 

De acordo com alguns colaboradores, todos, em Monte Verde, 
dependem do turismo, seja o grande empresário-hoteleiro, o dono de 
pousadas, chalés e restaurantes – ou o simples trabalhador, pedreiro, 
jardineiro, cozinheiro e auxiliar de limpeza. Percebem o valor dado à 
natureza e à paisagem. Todos os colaboradores trabalham com a ativi-
dade turística; alguns, principalmente depois de aposentados. Econo-
micamente, alguns estão satisfeitos, outros não. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecer o passado, as histórias e as tradições de uma localida-
de pode garantir alguma unidade em iniciativas que visem perspectivas 
culturais e econômicas. As pesquisas acadêmicas podem viabilizar o iní-
cio desse processo junto às comunidades através do levantamento mais 
sistemático de seu legado cultural. E, ao mesmo tempo, podem levar à 
conscientização de aspectos do cotidiano e de manifestações culturais 
que aparentemente não têm importância para aqueles que os praticam. 

Nesse sentido, esta pesquisa se propôs a dar início a esse levanta-
mento dos aspectos históricos e culturais, das práticas sociais, econô-
micas e culturais da comunidade de imigrantes europeus e descenden-
tes da Vila de Monte Verde no intuito de que características inerentes 
a ela possam se manter, ou, ao menos, ser registradas. 

As marcas do legado cultural dos imigrantes europeus no Distrito 
e Vila de Monte Verde ainda se manifestam e evoluem, criando novos 
elementos, em especial no ambiente íntimo dos lares dos imigrantes e 
descendentes, que, em muitos casos, ressentem-se de não ver suas con-
tribuições reconhecidas e adequadamente valorizadas pelo poder públi-
co ou pelos empresários do setor turístico local. A maioria dos empresá-
rios que trabalha com o turismo em Monte Verde tem buscado apenas 
a melhoria da infraestrutura dos meios de hospedagem e alimentação. 
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Os resultados desta pesquisa apontam que, de uma forma geral, 
não há a utilização da cultura dos imigrantes como potencial de atra-
ção turística por parte tanto gestores da esfera privada quanto da pú-
blica, nos níveis local e estadual. Essa afi rmativa é reforçada quando os 
resultados evidenciam que o poder municipal permanece desatento às 
relações políticas, sociais e econômicas da atividade turística, refl exo 
de um traço historicamente dominante das relações entre o Distrito e 
a sede do Município de Camanducaia. 

A prática do turismo tradicional tem atuado com uma separação 
entre o espaço do local e o espaço do turista, às vezes até geografi ca-
mente. Monte Verde se insere nessa prática na medida em os turistas 
exploram essencialmente os segmentos dos turismos de aventura e 
ecológico. A não utilização, de forma sustentável, da herança cultural 
dos imigrantes e descendentes da Vila pela atividade turística pode 
acarretar a perda dessa herança e, ao mesmo tempo, a perda de um 
eixo que pode dar unidade e fi sionomia mais autêntica ao lugar. 

Neste contexto, sugere-se o replanejamento da atividade turística, 
verifi cando-se os seus atrativos naturais, paisagísticos e culturais, com o 
objetivo de viabilizar a formatação de alguns produtos dentro do segmen-
to do turismo cultural que atendam aos critérios de sustentabilidade da 
natureza e da cultura da comunidade de imigrantes e descendentes. Es-
sas possibilidades são inúmeras, uma vez que há uma conexão entre as 
ideias que sustentam o turismo cultural e o turismo de experiência. Há, 
também, a possibilidade de trabalhos com outros instrumentos, como in-
terpretação turística e a indicação geográfi ca, no caso, por exemplo, das 
geleias, e das trutas defumadas, o que, por si só, demandaria um trabalho 
de levantamento histórico, valorização e organização dos produtores.
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REPRESENTACÕES E PRÁTICAS 
CULTURAIS PARA O PROCESSO DE 

CAPACITAÇÃO NA HOSPITALIDADE DO 
SETOR HOTELEIRO EM ILHÉUS-BAHIA 

Elba Karla Leão Silva

INTRODUÇÃO

As empresas brasileiras ligadas ao setor turístico 
vivem um momento signifi cativamente desafi ador, pois 
as atividades que visam à conquista de novos mercados 
vêm despertando interesse signifi cativo de empresários 
que desejam oferecer melhor qualidade de serviços, bem 
como maior desenvolvimento tecnológico adequado às 
expectativas das demandas consumidoras. Tudo isso 
passa necessariamente pela área de recursos humanos, 
cuja responsabilidade torna-se de maior relevância, que 
é a interatividade. 

Nesse contexto de exigências, muitas situações foram 
avaliadas de forma equivocada e até mesmo conduzidas 
hegemonicamente por alguns, sem o verdadeiro respeito 
pelas necessidades dos atores diversos que trabalhavam 
para o aprimoramento operacional da atividade turística, 
como é o caso das ações capacitadoras para o exercício da 
atividade. Tais ações sempre estiveram relegadas ao se-
gundo plano, como se não quisessem fazer parte de uma 
situação não muito ideologicamente correta, qual seja: 
capacitar para vender produtos culturais. De fato, con-
duzir necessidades mercadológicas com os olhares volta-
dos para as representações e práticas culturais sempre se 
caracterizou como fato polêmico nos meios acadêmicos, 
pois grande é o número de pensadores que defenderam, 
até bem pouco tempo, a ideia de cultura estática. 

345
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Mas, a qualifi cação de pessoas chegou como necessidade primor-
dial, como algo de vital importância, em especial para as empresas da 
atividade turística. As ações operacionais dos profi ssionais do turismo, 
voltadas para proporcionar acessibilidade ao lazer e qualidade de vida 
para todos, de todas as classes sociais, são conduzidas por pessoas com 
maiores qualifi cações.

Para compor esses cenários pautados em serviços qualifi cados, 
faz-se necessário que se direcionem esforços para a formação de cola-
boradores que, além de corresponderem aos objetivos idealizados pela 
atividade turística, estejam ligados ao território onde se desenvolve a 
atividade com elevado sentimento de pertencimento cultural, para que 
desenvolva algo mais: o encantamento.

Este trabalho tem como objeto de pesquisa analisar a importân-
cia da capacitação profi ssional para a qualidade no desempenho dos 
serviços hoteleiros. O atendimento constante das necessidades gerais 
dos mercados consumidores nos leva a buscar uma formação pautada 
na qualidade, na competência e nas habilidades profi ssionais, conside-
radas primordiais para atender às demandas cada vez mais exigentes 
desse setor.

Nessa busca por melhores qualifi cações da mão de obra que tra-
balha com o turismo e maior necessidade de encantamento das de-
mandas, se encontra a cidade de Ilhéus, onde vários são os setores 
fundamentais para a atuação desses trabalhadores, pois será por meio 
da sua qualifi cação que se desenvolverá a efi ciência dos sistemas liga-
dos ao turismo.

A cidade de Ilhéus, com o declínio do cacau, cuja crise teve início 
em 1980, herdou um inchaço populacional, passando de 130.000, em 
1982, para 220.000 habitantes, nos anos 2000. Congrega, na sua base 
social, várias situações de ordem cultural que difi cultam a formação 
imediata dos trabalhadores que se candidatam a serviços especializa-
dos. As origens desses interessados estão relacionadas a um passado 
rural cujas condições de vida eram desenvolvidas em uma realidade 
distante do mundo  globalizado, onde o mercado de trabalho exige que 
o profi ssional seja dotado de competências, habilidades diversas  e, 
ainda, que seja capaz de atuar em qualquer ambiente organizacional, 
proporcionando mudança e visão renovada.

Dessa forma, sua problemática estrutural está ligada à própria 
apresentação dos trabalhadores, já que os responsáveis pela atividade 
turística local se recusam a  trabalhar o perfi l cultural das massas operá-
rias que se envolvem com a atividade. O problema está, portanto, além 
da profi ssionalização, pois cada indivíduo deveria ser aproveitado dentro 
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das suas capacitações e envolvimentos culturais para potencializar seus 
atos e fortalecer suas prospecções junto ao mercado onde se envolve. 

No caso específi co da capacitação da mão de obra em Ilhéus, ob-
serva-se constantemente que o empresariado local deseja encontrar, 
em seus recrutamentos, pessoas altamente qualifi cadas. Entretanto, 
infere-se que, no perfi l do candidato, sua origem e sua cultura são 
elementos negligenciados e, portanto, incapazes de habilitar os seus 
colaboradores para o exercício efi caz das funções dentro dos padrões 
culturais exigidos pelo ramo do turismo.

É importante ressaltar a necessidade de se avaliar assuntos des-
sa natureza, pois o crescente desenvolvimento da atividade turística, 
especialmente nos chamados países em desenvolvimento, se constitui 
um relevante potencial para a melhoria da qualidade de vida das popu-
lações envolvidas. A partir dessa análise contextual, será possível, de 
modo análogo, destacar a necessidade de se capacitar trabalhadores 
de hotelaria de Ilhéus.

Sabe-se que os colaboradores, ao ingressarem nas empresas, 
aportam elementos da cultura na qual eles vivem e que são infl uen-
ciados e moldados por ela. Entretanto, a empresa não leva esse dado 
em consideração e, assim, não faz uso de todas as potencialidades do 
seu colaborador, o que representa desperdício humano. Nesse senti-
do, percebe-se que os empresários não se utilizam das representações 
e práticas culturais no processo de capacitação profi ssional, uma vez 
que é evidente que elas não estão totalmente de acordo com a cultura 
organizacional, com as interfaces e com o acolhimento do serviço pres-
tado do setor hoteleiro.

Ora, se esses fatores são condições imprescindíveis para se traba-
lhar com a especifi cidade, o jeito de ser e fazer do povo ilheense deve ser 
levado em consideração para se conseguir a melhor qualidade dos servi-
ços e promover o turismo local. Desta maneira, torna-se importante que 
empresários da atividade turística local perceba se as qualifi cações de 
seus colaboradores estão alinhadas com as suas representações e práticas 
culturais, a fi m de melhorar a qualidade dos serviços no setor hoteleiro.

Diante desse contexto, questiona-se: quais as representações cul-
turais construídas e quais as práticas culturais exercidas pelos cola-
boradores do setor hoteleiro de Ilhéus? Como essas representações e 
práticas culturais infl uenciam no processo de capacitação profi ssional 
desse setor?

Para responder a esses questionamentos, a pesquisa buscou 
compreender as representações e práticas culturais dos colaboradores 
do setor hoteleiro, a fi m de estabelecer sua relação com o seu processo 
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de capacitação profi ssional, assim como: a) identifi car e analisar as re-
presentações e práticas culturais dos colaboradores do setor hoteleiro; 
b) estabelecer relações entre essa representação e a prática cultural no 
processo de capacitação profi ssional desses colaboradores; c) indicar 
estratégias para a melhoria da qualidade dos serviços de hospitalidade 
através do processo de capacitação profi ssional dos colaboradores do 
setor hoteleiro de Ilhéus, Bahia. 

Para o desenvolvimento desta investigação, fez-se necessária a 
utilização de métodos e técnicas adequados ao problema e objetivo da 
pesquisa. Assim, a pesquisa defi ne a área de estudo, a escolha do local 
de coleta de dados, bem como o tipo de amostragem, de instrumentos, 
os tipos de análise e de interpretação dos dados.

Com relação ao tipo de pesquisa, adotou-se a abordagem identi-
fi cada como quantitativa/qualitativa/interpretativa, que tem que estar 
de acordo com o objetivo proposto. Nessa abordagem, a realidade não 
pode ser quantifi cada, ou seja, o universo de signifi cados, os motivos, 
as aspirações, as crenças, os valores, as atitudes, os preconceitos, os 
estereótipos, as ideias e as opiniões devem ser analisados de forma 
a melhor compreender o fenômeno; logo não devem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. Considerando a fonte de dados, a pes-
quisa é do tipo de campo, uma vez que ocorre “no lugar natural onde 
acontecem os fatos, fenômenos e processos” (MINAYO, 1994, p. 36).

Os dados empíricos foram coletados em duas etapas. Na primei-
ra, foram aplicados questionários, com questões abertas e fechadas, 
ao grupo estratifi cado de colaboradores dos hotéis selecionados; na 
segunda etapa, realizou-se entrevista dirigida com os gerentes e/ou 
empresários proprietários dos hotéis que são associados à Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). 

O estudo foi realizado no Município de Ilhéus, situado ao sul do 
Estado da Bahia, com uma população, segundo dados do Intituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) (2010), de 184.231 habitantes. 
É considerada o terceiro polo turístico da Bahia, depois de Salvador e 
Porto Seguro. A cidade de Ilhéus recebe, por ano, uma média de 220 
mil visitantes, contando com uma precária infraestrutura de apoio, 
mas com dezenas de hotéis e pousadas, um moderno aeroporto e o 
Porto Internacional do Malhado, que avança majestoso pelo mar aber-
to, como um grande braço de pedra, com quase 1,5km de extensão, 
segundo a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) (2010).

Para seleção dos hotéis em Ilhéus, foram eleitos os quatro que es-
tão fi liados à ABIH, entidade empresarial associativa sem fi ns lucrati-
vos, que atua como um órgão técnico e consultivo em estudos e soluções 
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para o setor hoteleiro. Ela representa a hotelaria nos órgãos federais, 
estaduais e municipais, buscando estabelecer alianças estratégicas, com 
toda a cadeia produtiva, que favoreçam a consolidação de uma gestão 
compartilhada do turismo no Estado da Bahia. Assim, foram considera-
dos na pesquisa os seguintes estabelecimentos: Hotel Jardim Atlântico, 
Hotel La Dolce Vita, Ilhéus Praia Hotel e Village Backdoor.

Para a seleção dos sujeitos que participaram do estudo, optou-se 
pela amostragem do tipo não probabilística por julgamento, por conside-
rar que as pessoas são detentoras dos conhecimentos sobre suas próprias 
funções. Nesse tipo de amostragem, a quantidade não é importante e é 
raramente determinada com antecedência, dependendo da evolução da 
pesquisa e da saturação das informações recolhidas. Segundo Bomfi m 
(2004), em Ciências Sociais é difícil utilizar critérios de homogeneida-
de e igualdade propostos às amostragens estaticamente representativas, 
pois é preciso considerar as singularidades que compõem o conjunto so-
cial de contextos heterogêneos. Assim, utilizou-se como critério de re-
crutamento o perfi l de pessoas que mantêm contato direto ou indireto 
com o turista; desse modo, os participantes da pesquisa correspondem 
a empresários e/ou gerentes e colaboradores responsáveis pelos serviços 
gerais, tais como: garçons, camareiras, recepcionistas e mensageiros.

Com relação à gerência (para a aplicação da entrevista) e aos men-
sageiros (para aplicação do questionário), a pesquisa foi realizada com 
base no censo, considerando o pequeno número existente – quatro ge-
rentes e sete mensageiros. Para os seguimentos de garçons, camareiras e 
recepcionistas, foi utilizada a amostra não probabilística por julgamen-
to; por um período de 3 (três) dias – 14 a 16 de março de 2011. Traba-
lhou-se com horários específi cos para cada segmento determinado pela 
gerência, a fi m de não prejudicar suas funções. A tabela 1 mostra a quan-
tidade de profi ssionais que contribuíram para a pesquisa, por segmento:

TABELA 1 – Quantidade de profi ssionais por segmento/dias/horários disponíveis

SEGUIMENTOS QUANTIDADE DIAS HORÁRIOS 

Camareiras 16 Segunda a quarta 13h às 17h

Garçons 13 Segunda a quarta 09h às 11h
15h às 19h

Gerentes 04 - -

Mensageiros 07 - -

Recepcionistas 15 Segunda a quarta 06h às 10h
14h às 17h

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.
Nota: As entrevistas com os gerentes e os questionários com mensageiros, pela quantidade, foram 
feitos todos (censo) em um dia só.
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Os dados foram coletados em duas etapas. Na primeira, por ser uma 
amostra maior, foram aplicados questionários com questões abertas e fe-
chadas aos colaboradores: garçons (13), camareiras (16), recepcionistas (15) 
e mensageiros (07). Na segunda etapa, foi aplicada a técnica da entrevista 
dirigida, que é especialmente indicada sempre que se tem necessidade de 
dados que não podem ser encontrados em registros ou fontes documentais. 
A entrevista dirigida (com perguntas determinadas) foi aplicada somente 
aos 4 (quatro) gerentes e/ou empresários (proprietários dos hotéis selecio-
nados). Essa técnica, por ser mais dispendiosa, exige maior habilidade por 
parte do entrevistador e do entrevistado. Para garantir a clareza dos dados 
que serão apresentados, adotou-se a seguinte codifi cação: GIPH (Gerente 
do Ilhéus Praia Hotel); GVBD (Gerente do Village Backdoor); GPLDV (Ge-
rente Pousada La Dolce Vita) e GHJA (Gerente do Hotel Jardim Atlântico).

As análises do conteúdo dos dados do questionário foram feitas 
pelo método estatístico com percentual simples e apresentadas em for-
ma de tabelas. A análise do conteúdo do discurso das entrevistas foi feita 
a partir das categorias e dos temas norteados pelos objetivos e apoiados 
pelos elementos do quadro teórico-conceitual (BARDIN, 1977).

Nessa perspectiva, o trabalho está estruturado em cinco itens. 
O primeiro apresenta a introdução aqui tratada. O segundo aborda o 
contexto dos aspectos históricos culturais e os serviços turísticos de 
Ilhéus. O terceiro e o quarto evidenciam as representações e práticas 
culturais, sua relação com o serviço de hospitalidade, bem como o pro-
cesso de capacitação profi ssional no setor hoteleiro.

No quinto item, são apresentados os resultados à luz de diver-
sos autores cujos estudos serviram de fundamentação para a pesquisa. 
Bem como se analisa e discute os conceitos de cultura e identidade, re-
presentações e práticas culturais como pistas para o processo de capa-
citação profi ssional no setor hoteleiro, outros conceitos que gravitam 
os anteriores, como legado cultural, memória, acolhimento, hospitali-
dade, qualidade dos serviços são abordados.

Nas considerações fi nais, a partir dos resultados da pesquisa, 
indicam-se estratégias para a melhoria da qualidade dos serviços de 
hospitalidade, tendo como ponto de partida o processo de capacitação 
profi ssional dos colaboradores do setor hoteleiro de Ilhéus, Bahia.

ILHÉUS: CULTURA E SERVIÇOS TURÍSTICOS

Ilhéus, Capitania Hereditária doada por D. João III a Jorge de 
Figueiredo Correia, teve o atual município de Ilhéus como sede e 
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desenvolveu, de início, o projeto açucareiro, tendo como base o tra-
balho escravo dos índios Tupiniquim, que eram tidos como mansos, 
até que suas relações com os colonizadores foram alteradas, depois 
dos mecanismos de dominação de Portugal. Os conflitos começa-
ram porque esses mecanismos violavam a cultura indígena, pois 
eram os seus territórios utilizados para plantio de cana de açúcar, 
construção de engenhos e povoados.

Na metade do século XVI, as revoltas indígenas e incursões es-
trangeiras em algumas capitanias exigiram imediata intervenção de 
Portugal, devido à situação caótica e vulnerável de algumas capitanias, 
sendo a de Ilhéus bastante prejudicada com a destruição parcial da 
Vila e dos engenhos, segundo Heine (2009).

Frente a esses problemas, a Capitania fi cou debilitada economica-
mente; por essa razão, foram organizadas expedições ao interior em bus-
ca de metais e pedras preciosas no vale do Mucuri. Esse processo deslocou 
os índios Aimoré para o litoral; seus ataques ao baixo sul ocasionaram um 
processo de migração dos habitantes, o que ocasionou a redução do nú-
mero de engenhos, fi cando as atividades econômicas representadas pela 
pesca, extração de madeira e agricultura de subsistência.

A partir daí, a Capitania de Ilhéus passou à condição de mantene-
dora de gêneros de primeira necessidade para Salvador e Recôncavo, 
permanecendo fora do circuito comercial do Atlântico, no início do 
século XVII, uma vez que as madeiras consideradas de excelente qua-
lidade eram monopolizadas pela Coroa Portuguesa.

Em meados do século XVIII, começou a cultura do cacau no sul 
da Bahia, fruto trazido do Amazonas por franceses e plantado no mu-
nicípio de Canavieiras, na antiga Fazenda Cubículo. Entretanto, existe 
informação da existência de alguns pés de cacau no espaço denomina-
do Acaraí, próximo à Vila de Camamu antes do século acima citado, 
cultivados pelos jesuítas, para fi ns ornamentais.

Muitos estrangeiros, incluindo alemães, vinham em busca desse 
cultivo na Região que, posteriormente, formaria a sociedade local com 
sua história, elite e força política. Diante desse contexto, a Região so-
freu um processo de inchaço populacional também de brasileiros vin-
dos dos estados próximos, caracterizando, assim, uma nova formação 
social em função do cultivo do cacau (HEINE, 2009).

Em 1881, Ilhéus passou de Capitania à Cidade, tendo na sua for-
mação uma sociedade com base puramente agrária e que fez emergir 
o sentimento de propriedade. Com relação à produção agrícola e ao 
modo de vida das pessoas, Garcez (1977 apud HEINE, 2009, p. 33) 
explica que:
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Quando se refere a uma região que emergiu economica-
mente através de uma dedicação agrária específi ca, que 
modelou toda a sua estrutura sócio-econômica, cujo de-
sempenho agrário, e seu sistema de relação “modus” e 
comportamentos foram fundamentos marcados pelas con-
dições de tendência da terra.

Naquela época, a posse de terras que produzia cacau era sinôni-
mo de poder político e status, principalmente na esfera internacional, 
quando o fruto ganhou espaço no quadro de exportações. Apesar da 
valorização e do crescimento da produção do cacau, não se observou, 
por parte dos proprietários da terra, preocupações em preparar mão 
de obra qualifi cada nem em providenciar equipamentos de mecaniza-
ção da lavoura cacaueira. A única certeza era da necessidade de muitas 
pessoas para trabalharem direta e indiretamente nesse cultivo. 

Mesmo assim, no fi m do século XIX, Ilhéus alcançou o primeiro lu-
gar como produtor mundial do cacau. Apesar do lugar de destaque, a pro-
dução mundial de cacau, na verdade, não atingia grande relevância em 
número de tonelagem, como veio a ocorrer nas primeiras décadas do sé-
culo XX, quando a importância quantitativa do produto passou a defi nir 
as bases da sociedade do cacau. Com isso, as pessoas se sentiram atraídas 
para a região em busca de empregos – por um lado, os refugiados da seca 
nordestina e, por outro, capitalistas vislumbrando riquezas advindas da 
compra de fazendas produtivas. A população da região cresceu de forma 
assustadora, como comenta Garcez (1977 apud HEINE, 2009, p. 34):

Nenhum outro município do Estado, nem mesmo o da 
capital, conheceu taxa de crescimento igual. Entre 1892 e 
1920 a população do eixo Itabuna/Ilhéus passou de 7.629 
habitantes para 105.892 habitantes, correspondentes a um 
crescimento médio anual de ordem de 6,98% enquanto o 
crescimento da população do Estado no mesmo período 
era de 1,99% ao ano.

Em face ao elevado crescimento na zona rural, cresce também a 
diversidade cultural de Ilhéus, percebida pelas relações de união, tais 
como casamentos e compadrio entre os imigrantes que povoaram a 
Região. Dessa maneira, o cenário em Ilhéus, nessa época, é de luxo e 
riquezas. Visando atender a uma necessidade do Município, foi reali-
zada a construção do primeiro edifício, Ilhéos Hotel, como mostra a 
fi gura 1. Foi o primeiro prédio com elevador da Região Nordeste, sem-
pre admirado por quem o visita (TAVARES, 2003). 
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Figura 1 – Ilhéos Hotel

Fonte: <https://ilheuscomamor.fi les.wordpress.com/2008/10/
mlheine13-ilheus-hotel2.jpg>.

Embasada nos lucros advindos do cacau, a região sul da Bahia 
formou uma identidade própria, dando forma a uma categoria social 
denominada de burguesia do cacau. Esta permaneceu por mais de 
um século fortalecendo um espaço para produzir amêndoas de cacau, 
transformando rapidamente a estrutura socioeconômica regional, que 
nos séculos anteriores era baseada na policultura de subsistência.

Esse processo monocultor passou por muitas crises cíclicas da 
cultura aliadas aos períodos de crise mundiais. Na região de Ilhéus, 
a sua decadência, na segunda metade do século XX, ocorreu com o 
advento da vassoura de bruxa15, doença causada pelo fungo Crinipellis 
Perniciosa, que adultera o fruto, tornando-o imprestável para comer-
cialização. Trata-se de uma doença de difícil controle, uma vez que 
seus esporos são disseminados através do vento e têm na chuva o fator 
mais importante na sua formação.

15 Praga natural da Região Amazônica que destrói plantações inteiras de cacau.
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Em consequência da vassoura de bruxa, acontece o empobreci-
mento da população; fazendeiros vendem suas fazendas, as pessoas 
perdem seus empregos. Desnorteados com a situação, elas trocam a 
zona rural pela zona urbana à procura de melhores condições de vida. 
Entretanto, vale salientar que a Região, nesse momento, atravessa um 
desequilíbrio econômico, visto que era o cacau a sustentação também 
do comércio, através do grande giro monetário, e sua queda torna a 
Região muito vulnerável (HEINE, 2009).

Os produtores de cacau e as categorias da sociedade envolvidas 
no processo de rentabilidade propiciado pela cacauicultura em momen-
to algum pensaram que pudesse haver um limite para a produtividade 
dessa cultura. Diante desse contexto, o Município de Ilhéus passou a 
buscar com o turismo reverter tal situação. Vale ressaltar que as pessoas 
que começaram a investir na atividade turística, em sua grande maioria, 
eram descendentes dos coronéis do cacau e não possuíam qualifi cação 
sufi ciente para gerenciar os empreendimentos turísticos que eram cons-
truídos, como: hotéis, restaurantes etc. Os investimentos eram consequ-
ência das demandas e não de algum tipo de conhecimento qualifi cado.

Se, de um lado, alguns coronéis do cacau se tornaram empresá-
rios do turismo, de outro, os empregados das fazendas se tornaram 
empregados dos hotéis. Desse modo, na nova realidade sociocultural, 
o “servil”, representado pelo trabalho do operário na monocultura do 
cacau em obediência a seus patrões, coronéis do cacau, deu lugar ao 
“servir” com o signifi cado de “prestar serviços” a alguém na ativida-
de turística. E para trabalhar com o turismo no Município de Ilhéus, 
como em qualquer outro destino, não basta que a cidade possua bele-
zas naturais, mas é preciso ter infraestrutura adequada; a comunidade 
precisa receber bem o turista, sentir prazer em receber as pessoas e 
transmitir seus conhecimentos para o visitante.

Com o objetivo de gerar emprego e renda, o governo estadual, 
em parceria com o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia 
(Prodetur), viabiliza o desenvolvimento e a infraestrutura da Região, 
com a preocupação de proporcionar o crescimento do acolhimento na 
Bahia, através da criação de centros turísticos integrados, localizados 
em zonas com alto potencial nesse ramo de atividade. A primeira fase 
do Prodetur-BA iniciou-se ao mesmo tempo que algumas ações do Go-
verno Federal em relação à atividade turística, e os investimentos tive-
ram os objetivos de ampliar a infraestrutura em determinados locais 
capazes de competir com destinos internacionais.

Vale salientar que a caracterização ora posta não segue uma or-
dem de localização geográfi ca, mas foi assim colocada para melhor 
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entendimento, uma vez que o local de estudo situa-se na Costa do Cacau, 
no município de Ilhéus, Bahia, já comentados e ilustrados neste livro.

Sua confi guração geográfi ca, enriquecida com morros, rios, ca-
choeiras, fauna e fl ora exóticas, com parte da Mata Atlântica ainda 
preservada, dota o município de condições físicas adequadas à ativi-
dade turística, com condição de inserção de modalidades de explora-
ção de vários tipos, como turismo ecológico, de aventura etc. Logo, é 
preciso entender que o turismo é um fenômeno social e também uma 
atividade econômica e social (BARRETO, 1997) que promoveu as mu-
danças no município. 

Existem, também, outros recursos que não foram criados com fi ns 
turísticos; não obstante, desempenham importante papel nesse segmen-
to. Aqui se devem citar os centros históricos, os monumentos, as igrejas, 
as expressões artísticas típicas de cada local, como a dança, o artesana-
to, a música, os bordados tradicionais, sem falar na gastronomia, que 
dá um sabor todo especial e marca, de forma singular, as experiências 
dos viajantes e turistas. Todos esses elementos estão inseridos em uma 
determinada localidade, e integram, por assim dizer, o patrimônio his-
tórico, artístico e cultural de uma sociedade. Talvez não seja equivoca-
do dizer que o turismo cultural tem como peculiaridade uma motivação 
gerada pelo desejo de exploração e contato com novos povos e lugares, 
cuja história seja fortemente marcada por manifestações culturais, ar-
tísticas, religiosas, enfi m, por uma tradição histórica e cultural singular. 

Para Moletta (2001, p. 9-10), no turismo cultural as pessoas se 
deslocam em busca de manifestações artísticas, científi cas, históricas, 
culturais e religiosas. Na realidade, esse tipo de turismo não busca so-
mente lazer, repouso e boa vida; ele caracteriza-se basicamente pela 
motivação do turista em conhecer os costumes de regiões cujo alicerce 
está na história e na preservação de um determinado povo.

Considerando o aspecto cultural, as imagens de Ilhéus-Bahia 
são citadas nas obras de Jorge Amado: Cacau (1993); Terras do sem 
fi m (1942), que fazem referência à literatura de Cordel, São Jorge dos 
Ilhéus (1944), que apresenta algumas manifestações culturais; Ga-
briela, cravo e canela (1958), que focaliza aspectos da sociedade e as 
relações sociais na Região Sul da Bahia; Tocaia Grande (1984), que 
mostra a face obscura dos coronéis e a chegada dos imigrantes à pro-
cura de trabalho e, fi nalmente, a A descoberta da América pelos tur-
cos (1994), no qual inquestionavelmente mostra a importância de se 
refl etir sobre questões identitárias e culturais da região.

Dessa forma, a obra do escritor bahiano é responsável, em grande 
parte, pela divulgação e representação da cidade de Ilhéus, pois, através 
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da fi cção, são apresentados os hábitos e costumes desse povo. Assim, ela 
assume uma identidade cultural e torna-se conhecida como Terra de Jor-
ge Amado, Terra da Gabriela e a Terra dos Coronéis do Cacau, despertan-
do nas pessoas o interesse em conhecer a cidade e identifi car locais histó-
ricos habitados pelos seus personagens, como o Quarteirão Jorge Amado, 
que serve como palco e cenário das ações sociais e culturais retratadas na 
fi cção, vividas e entendidas como lugares de memória (NORA,1993).

Lynch, em seus estudos sobre A imagem da cidade (1997), traba-
lha com o conceito de “legibilidade” do ambiente urbano, quando afi r-
ma que o lugar turístico é “legível” se puder ser “imaginável”, ou seja, 
é necessário que haja clareza física na imagem. Para ele, existem cinco 
elementos da cidade que podem ser percebidos pelos seus usuários: os 
caminhos, os pontos nodais, os bairros, os limites e os marcos. Adap-
tando tais elementos ao turismo, Boullón (2002) aponta-os como: lo-
gradouros, marcos, bairros, setores, bordas e roteiros.

Considerando as características do espaço urbano apontadas pelos 
autores, Ilhéus evidencia vários lugares da cidade que foram utilizados 
como cenários de construção da história. Para exemplo, apresenta-se 
aqui o Quarteirão Jorge Amado, que foi dividido em dois circuitos: Cir-
cuito Cravo e Circuito Canela. No primeiro, se situa a Catedral de São Se-
bastião, o bar Vesúvio, o Teatro Municipal de Ilhéus, a Casa de Cultura 
Jorge Amado, a Casa dos Artistas, a Praça J. J. Seabra, com a estátua do 
Sapho, a Associação Comercial de Ilhéus, o Palácio Paranaguá, a Igreja 
de São Jorge, o Palacete Misael Tavares e a Casa de Tonico Bastos. Já no 
Circuito Canela situam-se o Bataclan (bordel onde os coronéis se diver-
tiam), o antigo Porto, O Ilhéos Hotel, o Marco Simbólico da Capitania 
e o Cristo Redentor. Através desses logradouros, marcos, ruas, praças 
e quarteirões, o turista pode conhecer elementos culturais e a saga do 
cacau, dos migrantes, dos coronéis, que foram tão importantes para a 
formação da identidade de Ilhéus e da região.

Partindo-se da ideia de identidade cultural de um povo e sua re-
lação com o turismo, é possível inferir que as modalidades turísticas 
existem porque há valores inerentes às formas convencionais e às re-
alidades intrínsecas à própria maneira de ser do turista. As diversas 
motivações, os diferentes tipos de turismo existem por causa da di-
versidade de modos de educação, da desigualdade de níveis pessoais, 
grupais e do próprio poder aquisitivo, além da diversifi cação etária das 
oportunidades e das necessidades atendíveis (ANDRADE, 2002).

Dessas modalidades, gerou-se a oferta turística, que se apresenta 
como um dos elementos básicos do conceito dessa atividade. Para a Or-
ganização Mundial de Turismo (OMT) (2001), essa oferta é composta 
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por serviços, produtos e organizações ligados diretamente ao setor, e 
faz parte do sistema turístico, bem como a demanda, o espaço geográfi -
co e os operadores de mercado. Segundo Lage e Milone (2001), quanto 
à classifi cação, a oferta turística possui três categorias: 

• Atrativos turísticos

Parte-se do princípio de que todo lugar turístico apresenta obje-
to ou acontecimento que motiva o deslocamento de grupos humanos 
para conhecê-lo. Dentre os principais atrativos turísticos, destacam-
se: os recursos naturais: montanhas, planaltos e planícies, costa ou 
litoral, terras insulares, hidrografi a, quedas d’água, fontes hidromine-
rais e/ou termais, parques e reservas de fl ora e fauna etc.; os recur-
sos histórico-culturais: monumentos, sítios, instituições culturais de 
estudo, pesquisa e lazer (museus, bibliotecas), festas, comemorações, 
gastronomia, artesanato, folclore, música, dança, feiras, compras etc.; 
as realizações técnicas e científi cas contemporâneas: exploração de 
minérios, exploração industrial, obras de arte e técnica (usinas, bar-
ragens), centros científi cos e tecnológicos (zoológicos, jardins botâni-
cos) etc.; e, fi nalmente, os acontecimentos programados: congressos 
e convenções, feiras e exposições, realizações diversas (desportivas, 
artísticas, culturais, sociais, gastronômicas, científi cas) etc.

•  Equipamentos e serviços turísticos

Esses são denominados de “superestrutura”, pois incluem as 
principais instalações de superfície, o conjunto de edifi cações, ins-
talações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade 
turística. São constituídos pelos meios de hospedagem, alimentação, 
entretenimento, agenciamento, informações e outros serviços. Den-
tre os principais equipamentos e serviços turísticos, destacam-se: os 
meios de hospedagem – estabelecimentos hoteleiros (hotéis, motéis, 
pousadas, pensões, acampamentos etc.); os serviços de alimentação 
– que incluem restaurantes, bares, lanchonetes, casas de chá, confei-
tarias, cervejarias etc.; os entretenimentos referentes às áreas de re-
creação e instalações desportivas – estabelecimentos noturnos, cine-
mas, teatros etc.; e outros equipamentos e serviços turísticos, como: 
operadoras e agências de viagens, transportadoras turísticas, postos 
de informação, locadoras de imóveis, locadoras de veículos, comércio 
turístico, casas de câmbio e bancos, locais de convenções e exposições, 
cultos, representações diplomáticas etc.
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•  Infraestrutura de apoio turístico

Essa categoria é composta por todas as construções, tanto subter-
râneas quanto de superfície; é formada pelo conjunto de edifi cações, 
instalações de estrutura física e de base que proporcionam o desen-
volvimento da atividade turística, tais como: comunicações, transpor-
tes, serviços urbanos (água, luz, saneamento etc.). Dentre os princi-
pais equipamentos e serviços turísticos, destacam-se: as informações 
básicas do município; os sistemas de transportes terrestres (rodovias, 
terminais, estações rodoviárias e ferroviárias), aéreos (aeroportos e 
serviços aéreos), hidroviários (portos, estações e serviços fl uviais) e 
marítimos; estão aí incluídos os equipamentos de transportes – carro, 
ônibus, táxi, trem, navio, avião e outros veículos; os sistemas de comu-
nicações – agências postais e telegráfi cas, postos telefônicos etc.. Ou-
tros sistemas são citados, como: saneamento, água, gás, eletricidade 
etc.; os sistemas de segurança – delegacias de polícia, postos de polícia 
rodoviária, corpo de bombeiro etc. e o equipamento médico hospita-
lar: prontos-socorros, hospitais, clínicas, maternidades etc. 

Os autores afi rmam ainda que os bens e serviços, para serem 
consumidos pelos turistas, necessitam ser produzidos, e a demanda 
turística corresponderá ao comportamento dos compradores (LAGE; 
MILONE, 2001). Sendo assim, a oferta turística é resultado dos servi-
ços produzidos pelos setores público e privado, bem como pela comu-
nidade em geral. A efi cácia na sua produção garantirá uma demanda 
cada vez maior por parte dos turistas. 

Dessa maneira, apesar de Ilhéus se destacar como o terceiro polo 
turístico da Bahia, fi cando atrás apenas de Salvador e Porto Seguro, 
segundo Fontes (2001), a qualidade na prestação de serviços hotelei-
ros ainda é precária. Por exemplo, segundo dados da Setur (2010), o 
município de Ilhéus conta com 88 meios de hospedagens, divididos 
em 60 pousadas, 2 chalés, 3 resorts e 23 hotéis. Ainda assim, observa-
se informalmente a presença de empreendedores sem nenhuma noção 
administrativa para acompanhar as exigências desse mercado compe-
titivo. A única preocupação é pela demanda por estes equipamentos16 
face à formação profi ssional.

Dentre os 23 (vinte e três) hotéis da Cidade de Ilhéus, aqueles que 
estão fi liados à ABIH e se inserem nesta pesquisa, a fi m de entender a 

16 Equipamentos turísticos são o conjunto de edifi cações, instalações indispensáveis ao 
desenvolvimento da atividade turística. São constituídos pelos meios de hospedagem, ali-
mentação e outros (LAGE; MILONE, 2000, p. 27).
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relevância do objeto de estudo são: Ilhéus Praia Hotel; Village Backdo-
or, Pousada La Dolce Vita e Hotel Jardim Atlântico.

O Ilhéus Praia Hotel (FIGURA 2), localizado na Praça D. Edu-
ardo com a Av. Soares Lopes, Bairro Centro, apresenta uma ótima 
infraestrutura, com localização privilegiada, em frente à Catedral de 
São Sebastião, próximo ao comércio, bancos e aos principais pontos 
turísticos da cidade. O hotel dispõe de 56 apartamentos e 5 suítes, to-
dos com vista para o mar; ar condicionado, frigobar, telefone, TV com 
antena parabólica e água quente central. Possui piscina, área de lazer, 
bar e restaurante; é especializado na culinária ilheense e internacional. 
Por fazer parte do Quarteirão Jorge Amado, o nome do Restaurante é 
Gabriela Cravo e Canela, em homenagem ao escritor. 

O Village Backdoor (FIGURA 3) localiza-se na Rodovia Ilhéus-O-
livença, Km 13,5, Bairro Olivença. É uma localização privilegiada, com 
praia e uma fonte de água hidromineral. Os leitos dispõem de ar-con-
dicionado, TV a cabo, aquecimento central e frigobar.

A Pousada La Dolce Vita (FIGURA 4) fi ca localizada também na 
Rodovia Ilhéus-Olivença, Km 2,5, Praia do Sul, Bairro Jardim Atlân-
tico. Possui apartamentos standart ou luxo e suítes com vista para o 
mar. No Restaurante Fontana di Trevi e no Bar Lido, são servidas co-
midas italianas e de outros países. Além da piscina, o hotel dispõe de 
sauna com fi tness, vôlei de praia e serviços de agenciamento de pas-
seios turísticos.

O Hotel Jardim Atlântico  (FIGURA 5) está localizado na estrada 
Ilhéus-Olivença, Km 2, Praia do Sul, Bairro Jardim Atlântico. Apre-
senta uma excelente infraestrutura, composta de apartamentos das 

FIGURA  2 – Foto do Ilhéus Praia Hotel, 2010

Fonte: <http://www.praiacerta.com.br/portal/parceito_detalhe.php?parcei-
to=282&categoria=1>.
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Figura 4 – Pousada La Dolce Vita, 2011

Fonte: <http://www.adoroviagem.com.br/guia/hoteis/pousada-la-dolce-vi-
ta-ilheus-ba>.

Figura 5 – Jardim Atlântico Beach Resort, 2011

Fonte: <http://www.booking.com/hotel/br/jardim-atlantico.html?aid=344218>.

Figura 3 – Foto do Village Backdoor, 2011

Fonte: <http://villagebackdoor.com.br>
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categorias standard, luxo e suíte máster. Os da categoria standard são 
amplos e confortáveis (alguns possuem varanda). O hóspede dispõe 
de ar condicionado, telefone, frigobar, cofre, cortinas black-out e TV 
a cabo. Os apartamentos de categoria luxo se diferenciam por ofere-
cer, ainda, varanda com rede e jardim privativo, banheiros espaçosos 
e mezanino. As duas suítes masters dispõem de banheira de hidro-
massagem e salinha privativa e podem ser alugadas para datas espe-
ciais. O hotel possui acesso direto à praia, piscinas com labirinto e bar 
molhado; dois restaurantes, clube da criança, baby copa, playground, 
salão de jogos, salão de bilhar, duas quadras de tênis, salão de eventos, 
estacionamento e espaço zen com sauna, bar e salas de massagem.

Após a contextualização do turismo na cidade de Ilhéus e a carac-
terização do setor hoteleiro, cabe salientar a questão cultural como um 
elemento fundamental que permeia o processo de implementação da 
atividade turística. Esta se produz e se reproduz no espaço geográfi co, 
revelando a necessidade de um planejamento no contexto global no 
qual opera, visando dotá-lo de uma racionalidade econômica que per-
mita o controle das variáveis de bens e serviços que tornam possíveis 
os benefícios esperados pelos turistas em viagem. 

Os objetivos econômicos do turismo são: maximização de experiên-
cias psicológicas para os turistas (da utilidade dos bens e serviços); maxi-
mização dos lucros das fi rmas que produzem bens para os turistas; maxi-
mização dos impactos primário e secundário dos gastos turísticos sobre 
uma determinada comunidade, região ou país (HAVAS, 1981, p. 6).

Todos os tipos de exploração na atividade turística envolvem algum 
elemento cultural; ainda que este não seja a sua principal motivação, os 
usos espaciais ou estruturais inegavelmente contemplam esses aspectos. 
Por isso, torna-se necessário acentuar a estrita vinculação entre os concei-
tos de atividade turística e de cultura. No entendimento de Moesch (2000 
apud CAMARGO; CRUZ, 2009, p. 50), a atividade turística é: 

uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre 
produção e serviços, em cuja composição integra-se uma 
prática social com base cultural, com herança histórica, a 
um meio diverso, cartografi a natural, relações sociais de 
hospitalidade e troca de informações interculturais.

Logo, percebe-se a importância das práticas culturais e dos co-
nhecimentos históricos necessários para a troca de informações que 
são processadas nos meios de hospitalidade. Fontes (2001, p. 89) afi r-
ma que:
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Ilhéus, como destino turístico, apresenta vantagens compara-
tivas no seu conjunto de recursos naturais, históricos e cultu-
rais que tornam a localidade um dos destinos mais procura-
dos do estado, perdendo, em posição, somente para Salvador 
e Porto Seguro, mas não sufi ciente para aumentar signifi cati-
vamente sua demanda, nem satisfazer o empresariado local. 
[...] Para o alcance de vantagem competitiva na atividade tu-
rística em Ilhéus, faz-se necessário o planejamento de ações 
estratégicas que sustentem as bases competitivas do municí-
pio. O turista, hoje, exige produtos com diferenciais de quali-
dade e competitividade cada vez mais variados.

Entende-se, portanto, que os produtos diferenciais de qualidade 
e competitividade citados pela autora são aqueles prestados ao turista, 
como o poder de envolvimento na apresentação da cultura local. Dessa 
forma, é fi nalidade deste trabalho a compreensão e percepção de re-
presentações e práticas culturais dos colaboradores do setor hoteleiro, 
a fi m de estabelecer sua relação com o processo de capacitação profi s-
sional. Como reforça Andrade (2000, p. 178), 

quanto mais efi ciente o atendimento do hotel, maior o ren-
dimento do capital empresarial e mais provável a efetiva-
ção da boa imagem na mente dos hóspedes, pois em geral, 
a hospitalidade é mensurada em sua qualifi cação pelos la-
ços de simpatia criados pela atuação e infl uência dos fun-
cionários, e em especial os da recepção.

No município de Ilhéus, de acordo com as pesquisas efetuadas 
(ALMEIDA, 1998; NASCIMENTO, 2001; FONTES, 2001), observa-se 
um grande número de turistas insatisfeitos pela prestação de serviços 
oferecidos pelos hotéis. Tal insatisfação é decorrente, na maior par-
te das vezes, da falta de profi ssionalização dos sujeitos envolvidos na 
hotelaria, afastando, assim, vários turistas do próprio hotel e, conse-
quentemente, da cidade. 

Segundo Avena (2000), as queixas registradas por esses turistas 
durante a sua estadia no hotel não causaram e nem causam preocu-
pação aos empresários. Nesse caso, constata-se que não existe uma 
relação equilibrada e satisfatória entre as comunidades, tanto emisso-
ras quanto receptoras. É aí que se estabelece a necessidade de planeja-
mento, justamente para que sejam evitados impactos negativos, já que 
a exploração da atividade do turismo prevê a utilização de um quadro 
social pré-existente e qualifi cado. 
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Diante desse contexto, percebe-se que Ilhéus perpetua a herança 
de uma mentalidade dos coronéis do cacau que, como sinal de pres-
tígio, propiciavam só para seus familiares a educação fora da região, 
nas capitais do País e também na Europa. Essa tradição permanece no 
sentido de que não há uma preocupação dos que estão no poder em 
melhorar o nível da educação da região.

A segunda classificação da oferta turística, que engloba equi-
pamentos e serviços, sofrerá tratamento particular nesta pesquisa, 
considerando que os meios de hospedagem encontram-se inseridos 
nesta categoria e constituem seu objeto de estudo. Nesse sentido, 
levando-se em consideração a relação entre cultura e turismo, bem 
como a maneira de apropriação pela atividade turística dos ele-
mentos culturais, percebe-se que o equilíbrio na relação emissor/
receptor é elemento responsável pelo sucesso do empreendimento 
turístico.

Verifi cou-se, no estudo sobre a hospitalidade no município de 
Ilhéus, realizado por Avena (2006), os seguintes aspectos:  o nível 
educacional dos colaboradores dos meios de hospedagem da cidade 
de Ilhéus não é adequado;  o índice de escolaridade é baixo, demons-
trando assim a falta de preparação para atuar na atividade turística; 
a representação da relação patrão-empregado é preponderantemente 
negativa, pois ainda são notórios os traços de senhor e servo; o signi-
fi cado de servir e estar a serviço de alguém como um ato legítimo de 
troca entre iguais na prestação de serviços não está clara para o sujeito 
e está sendo confundido com servidão, servilismo e ser servil;  a edu-
cação é considerada como caminho para esta transformação, de hos-
tilidade a hospitaleiros ou acolhimento, mas observou-se que ainda é 
incipiente a existência dos cursos profi ssionalizantes.

Enfi m, é preciso enfatizar que, diante da impossibilidade de di-
ferenciar os desejos de cada pessoa, em particular dos turistas, em 
detrimento do nível educacional e da capacitação profi ssional, os ge-
rentes e/ou empresários do setor hoteleiro de Ilhéus não aproveitam 
suas raízes, tradições e expressão cultural, manifestadas através das 
suas representações e práticas culturais, para utilizar no processo de 
capacitação profi ssional de seus colaboradores e, assim, fortalecer a 
atratividade local. 

Eles certamente ganhariam ofertando um produto diferenciado 
se permitissem um maior envolvimento por parte dos colaboradores 
na sua interação com os turistas demonstrado nas suas declarações 
apaixonadas da história do lugar, aumentando a percepção do turista 
em relação à localidade.
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Cultura, identidade e legado cultural

Os conceitos de cultura e de identidade, a partir das ideias de 
diferentes autores (LARAIA, 2004; HALL, 2005; CLAVAL, 2007; GE-
ERTZ,1989; THOMPSON,1998; BOMFIM, 2009), são esclarecedores. 
Em seguida, conceitos de representações e práticas culturais serão evi-
denciados, a fi m de estabelecer uma relação entre eles. 

Para o conceito de cultura, vale considerar, antes de tudo, 
sua natureza e função. Busca-se a origem da cultura nas ideias de 
Lévi-Strauss (apud LARAIA, 2004), para quem no momento em 
que o primata passa a ser um homem, ele cria a cultura. Significa 
dizer que a cultura surgiu com a passagem do estado animal para 
o humano, pois foi a partir daí que o cérebro do homem tornou-
se capaz de gerar símbolos (WHITE LESLIE, 1970 apud LARAIA, 
2004).

Segundo Thompson (1988), Geertz (1989), Laraia (2004) e Cla-
val (2007), o conceito de cultura se funde e se confunde com a experi-
ência e a tendência de sua formação. Nessa perspectiva, cultura pode 
ser defi nida como consumo, modo de vida, hábitos, crenças, manifes-
tação artística, conjunto de técnicas e informações. Portanto, a cultura 
está estreitamente ligada às ações, às representações coletivas, às re-
gras e condutas e às lutas de classes.

A noção de cultura é reforçada pelos conceitos de Geertz (1989) 
e Thompson (1998), que a defi nem como um conjunto de hábitos, cos-
tumes, crenças e modo de vida. Essa noção está embasada em valores 
que modelam o homem antropológico, ou seja, aquele da espécie hu-
mana cujo pensamento é constituído por fatores que o diferenciam dos 
outros animais. Isso signifi ca dizer que o homem se torna não apenas 
o produtor da cultura (antropológico), mas também, num sentido bio-
lógico, seu produto.

Para explicar melhor a produção da cultura, Laraia (2004) diz 
que o homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. 
Logo, o homem é herdeiro de um conhecimento que foi acumulado ao 
longo do tempo e está refl etido nas experiências adquiridas pelas nu-
merosas gerações que o antecederam. Sob esse ponto de vista, pode-se 
dizer que assim como a cultura é produzida pelo homem, o homem é 
a própria cultura.

Para Kroeber (apud LARAIA, 2004), a cultura vai além da heran-
ça genética, pois determina o comportamento dos homens, justifi can-
do suas realizações e os padrões que criam. No movimento do bioló-
gico para o antropológico, a cultura assume um caráter adaptativo, na 
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medida em que o homem modifi ca o seu equipamento superorgânico17, 
a fi m de romper as barreiras das diferenças ambientais e transformar 
uma boa parte do planeta em seu habitat.

Além do caráter adaptativo, segundo o mesmo autor, a cultu-
ra tem um caráter cognitivo, o que quer dizer que o homem depende 
muito mais do aprendizado para agir do que das suas características 
geneticamente determinadas. O processo de socialização é, portanto, 
determinante na produção de cultura entre os homens. E ela passa a 
ser entendida como algo resultante de toda a experiência histórica das 
gerações anteriores. 

Entretanto, limitar o processo cumulativo dos elementos que 
compõem a cultura nas tradições não é conveniente, pois eles eviden-
ciariam uma legitimidade determinada apenas pelos conhecimentos 
anteriores. Eles são, de fato, muito importantes no processo, mas é 
igualmente importante saber que os sujeitos têm a oportunidade de 
utilizar o conhecimento existente ao seu dispor, construído pelos par-
ticipantes vivos e mortos de seu sistema cultural e, a partir dele, criar 
um novo objeto ou uma nova técnica. Isso signifi ca dizer que as mu-
danças são necessárias na cultura de modo geral e que muitas dessas 
estão relacionadas com a mobilidade populacional. Numa relação com 
o turismo, pode-se afi rmar que esse se constitui como uma ação que 
demanda emoções, quando muitas pessoas que saem do seu cotidiano 
buscam conhecer e vivenciar novos lugares e tradições.

Para conhecer e vivenciar, o sujeito busca identifi car-se com o seu 
espaço de vida através dos elementos que o constituem. Aqui são evoca-
dos o conceito de identidade – identidade territorial e identidade cultu-
ral – a partir da percepção e da concepção do objeto pelos sujeitos.

Sobre identidade, Hall (2005) afi rma que ela é formada pela “in-
teração” entre o eu e a sociedade. O sujeito tem um núcleo ou essência 
interior que é o “eu real”, mas este é formado e modifi cado num diálogo 
contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que es-
ses mundos oferecem. Logo se percebe que a identidade está intrinse-
camente ligada ao conjunto de elementos religiosos, crenças, costumes, 
linguagens que lhe é atribuído pelo “pertencimento a uma cultura”. 

Nessa perspectiva, a noção de identidade cultural está intrinse-
camente ligada ao conceito de cultura como mola propulsora, uma vez 
que a mesma traz implicações para as interpretações que são feitas 

17 Equipamento superorgânico é aquilo que difere o ser humano dos outros seres vivos (por 
pensar, comunicar-se etc).



366

Representações e práticas socioculturais no setor hoteleiro

dos fatos do mundo, das vivências de forma compartilhada (GERTZ, 
1989). Para Bomfi m (2004), trata-se da interação dos fundamentos 
de uma inteligibilidade do espaço das sociedades com as signifi cações 
atribuídas ao espaço vivido pelo ator sociogeográfi co, construídas 
através de sua participação na sociedade e da sua construção identitá-
ria com o espaço e com a cultura18. 

Ainda de acordo com Bomfi m, em uma economia globalizada, a 
tendência é dar ênfase às produções de cultura que ocupem uma di-
mensão que vá além das fronteiras territoriais. Assim, a identidade 
cultural, aliada a uma identidade territorial, surge como uma constru-
ção da modernidade, um artifício criado no sentido do fortalecimen-
to de uma pertença a um mesmo espaço simbólico, atribuindo uma 
transcendência a determinados símbolos culturais que atestam o cará-
ter singular de uma determinada comunidade. 

No que concerne à identidade territorial e sua fl uidez, Haes-
baert (1997) explica que ela é imbricada por várias outras, e que seu 
conteúdo simbólico pode, às vezes, mudar rapidamente; por isso, ela 
nunca pode ser vista como unitária. Nessa dinâmica, os símbolos que 
compõem uma identidade (subjetiva) não são construções totalmente 
eventuais, pois mantêm sempre determinados vínculos com a realida-
de concreta (objetiva). Por exemplo, a memória coletiva de um grupo 
social precisa de uma referência territorial para defi nição ou fortale-
cimentos de identidades. Assim, o poder simbólico pode fazer uso de 
elementos espaciais (limites, referências, pontos etc.), representações 
e símbolos (fotografi as, memórias, desenhos etc.), constituindo, a par-
tir de uma identidade territorial, uma identidade cultural.

A discussão sobre a origem, a função e a noção de cultura, a partir 
dos diversos autores, nos leva a compreender que a identidade cultural 
faz parte de um sistema social e territorial que envolve o homem nas 
suas diversas dimensões: biológica, antropológica, sociológica, psico-
lógica, fi losófi ca, educacional, entre outras. Essas ideias nos permitem 
explorar o conceito treazido por Claval (2007), para quem a identida-
de cultural é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, 
dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos duran-
te suas vidas e, em outra escala, pelo conjunto de grupos de que esses 
sujeitos fazem parte. Assim, a utilização de elementos comuns aos su-
jeitos envolvidos no legado cultural e a sua comunicação contribuem 
em todo o processo de aprendizado.

18 Aquele que pensa, refl ete e age no espaço geográfi co.
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Para reforçar essa ideia, associam-se os conceitos de cultura e de 
identidade cultural ao conceito de legado cultural, que é entendido por 
Claval (2007) como a transmissão de valores, costumes, crenças, hábitos 
e modos de vida de um povo passados de geração para geração. Dessa 
forma, torna-se necessário buscar o signifi cado da palavra transmissão 
que, nesse contexto, refere-se a transportar, fazer chegar, comunicar. 

Nesse entendimento, percebe-se que só se ensina algo a alguém 
quando, na comunicação, utiliza-se símbolos, gestos, linguagem, fami-
liares para o outro. Assim, considerando que a cultura é original de um 
povo, seu conteúdo, seus códigos de comunicação devem ser comparti-
lhados entre os membros do grupo, para que eles garantam a sua sobre-
vivência pelas inúmeras possibilidades de transmissão ligadas aos seus 
valores, que se originaram de políticas, religião e fi losofi a semelhantes.

Diante do exposto por Claval (2007), cinco aspectos são observa-
dos no legado cultural: 1) A cultura como herança; 2) Transmissão e 
códigos de comunicação; 3) O que é transmitido; 4) A memória e suas 
formas; 5) Os códigos, as regras e a plasticidade da cultura. Nos pará-
grafos seguintes, esses aspectos são explorados, fazendo a descrição de 
cada elemento:

O primeiro aspecto – a cultura como herança – obedece a 
algumas etapas: na infância, ela é marcada pela criação de vínculos 
familiares; as atitudes, códigos de gestos e as fórmulas da fala então 
aprendidas servem de elo para a segunda fase, a adolescência. Esta 
evidencia os laços familiares vinculados aos mitos e rituais que cons-
tituem a ideologia dos pais. Os comportamentos sociais e as atitudes 
aprendidas nessa fase podem infl uenciar na responsabilidade do sujei-
to na fase adulta. 

O segundo aspecto, aquele da transmissão e códigos de co-
municação, é constituído por sistemas efi cazes de comunicação, des-
tacando aqui as seguintes modalidades: a comunicação oral e gestual; 
a escrita; o desenho e as artes plásticas; o desenho técnico; a impor-
tância das novas mídias; televisão, sociedade de consumo e cultura de 
massa; a ampliação da vida de relação e mídia interativa. Faz parte 
desse aspecto, por exemplo, o processo de alfabetização, o qual favo-
rece o surgimento da escrita e da leitura que, por um período mais ou 
menos longo, vai ter um papel essencial na transmissão da cultura, 
que causa automaticamente uma ruptura na cultura oral e histórica 
deixadas pelos textos.

O terceiro aspecto, o que é transmitido, aparece pelos gestos, 
atitudes, ritos, know-how, conhecimentos teóricos, normas percebidas, 
sistemas religiosos ou metafísicos e a construção do real pela cultura.
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Todas essas práticas e gestos, por sua intensa repetição, tornam-
se automáticos sem ao menos serem questionados. Esse automatismo 
passa a ser um ritual transmitido de geração para geração, ocupando 
um lugar de importância na memória das pessoas, não só de cunho 
moral, como religioso e familiar. Já os conhecimentos teóricos, as nor-
mas abstratas, os sistemas religiosos ou metafísicos são legados cul-
turais que pertencem à maneira de ver e falar; são apreendidos pelos 
indivíduos nas suas relações com o mundo e a sociedade e contribuem 
nas construções mentais da cultura, que é passada de uns para os ou-
tros através das representações coletivas.

O quarto aspecto, a memória e suas formas, é caracterizado pela 
memorização de esquemas de condutas, atitudes, práticas e conheci-
mentos, resultantes do instinto contextualizado, normatizado e canali-
zado pela cultura. A primeira forma revestida da memória é o adestra-
mento que se faz pelas respostas automáticas dos nossos refl exos. Em 
seguida, a memória na transmissão de uma cultura ganha forma verbal. 

A memória só se torna objetiva com o advento da escrita e com 
o sucesso do desenho, da pintura dos meios de reprodução, e pelos 
diversos signos ou símbolos que a utilizam. Assim, Moles (apud CLA-
VAL, 2007) afi rma que a cultura de um grupo não se confunde mais 
com a soma de conhecimentos e de práticas que as pessoas têm em sua 
memória (já que trata de um conjunto relativamente frágil e limitado), 
mas comporta também todo o saber latente depositado nos livros, que 
são reanimados a qualquer momento.

Finalmente, o quinto aspecto – os códigos, as regras e a plasti-
cidade da cultura – se explica quando, inicialmente, aos homens são 
transmitidos os códigos que podem ser aplicados a situações novas, 
ou seja, o fato de serem herdeiros dessa transmissão não os impede 
de serem criativos. Esses códigos e regras não respondem a tudo e não 
justifi cam todas as suas práticas. Além disso, se forem considerados 
defasados em determinado momento, códigos e regras passam por 
um reexame das condições em que foram elaborados e aplicados; com 
isso, podem sofrer uma profunda transformação no jogo intelectual 
dos valores e dos sistemas de crenças para que consigam corresponder 
à realidade dos homens na atualidade. 

Dessa maneira, pode-se considerar que todos os elementos ex-
postos acima formam o patrimônio cultural de um povo, pois ele é 
resultante das representações materiais e imateriais e de ações do ho-
mem, segundo suas convenções sociais. Essas ações são traduzidas 
nas práticas sociais exercidas nos diferentes ambientes e ocupam um 
grande espaço na vida das pessoas. 
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Além das atividades laborais obrigatórias, as pessoas se dedicam 
a outros tipos de atividades culturais, as quais são escolhidas segun-
do o gosto pessoal ou os objetivos que se pretende alcançar. Dentre 
as inúmeras possibilidades, Dumazedier (apud CLAVAL, 2007), cita 
algumas: as pessoas podem dedicar-se a atividades produtivas e ma-
nuais que são tranquilizantes, como o bordado, a jardinagem, cuidar 
da grama ou de hortas etc. Outra opção são as atividades esportivas; e 
para os que têm a necessidade de fuga da rotina, há muitas maneiras: 
através da leitura, dos espetáculos, teatros, visitas aos museus, centros 
religiosos, contemplar as belezas naturais, praias, centros artísticos. 
Vale salientar que todas essas práticas, exercidas nos seus lugares de 
vivência, fazem parte de um repertório de conhecimentos transmiti-
dos ao sujeito no decorrer de sua vida. 

Em suma, é importante compreender o processo de aprendizado 
dos sujeitos para perceber como as suas práticas sociais compõem o 
seu legado cultural. Logo, no que se refere à cultura, constata-se que 
ela é construída pela percepção do sujeito (representação cultural) de 
seu comportamento, de ações resultantes das suas práticas culturais, 
que são a base da construção da identidade. Esta, por sua vez, é cons-
tituída pelos signifi cados e atributos culturais construídos conforme a 
origem do sujeito. Dessa forma, os conceitos aqui discutidos corrobo-
ram com a problemática deste estudo, que deseja responder como as 
representações e práticas culturais infl uenciam no processo de capaci-
tação profi ssional do setor hoteleiro de Ilhéus - Bahia. 

Representações e práticas dos sujeitos

Nas últimas décadas, paralelo ao contexto educacional e no seio 
das Ciências Humanas – Geografi a, História, Sociologia, Antropolo-
gia, entre outras – os debates sociais e científi cos colocam em jogo os 
termos representações e práticas sociais e culturais. Esses debates te-
matizam a necessidade de investigar os princípios fundadores de nos-
sa relação com o mundo.

Compreender o objeto de estudo, o turismo, exige, antes de tudo, 
entender que o conhecimento científi co se processa na relação entre 
os sujeitos e o objeto, ou seja, a partir dos níveis de experiência que os 
sujeitos travam com o objeto. Isso signifi ca dizer que o conhecimen-
to empírico desenvolvido por meio das experiências do pesquisador 
com o fenômeno num determinado lugar tem uma importância fun-
damental para a construção da ciência. Essa, por sua vez, apresenta 
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um arcabouço teórico e metodológico que permite não só o seu avan-
ço, mas também a sua intervenção social. 

As perspectivas de inspiração interdisciplinares consideram o es-
tudo das signifi cações e práticas que os atores sociais desenvolvem em 
seu território de vivência (ou em outros territórios de experiências) 
como uma forma de reconstrução de sua realidade socioespacial. As-
sim, acredita-se que essas signifi cações permitem compreender den-
tro de qual mundo e como eles vivem, como eles constroem suas iden-
tidades e suas relações pessoais, e também como se relacionam com os 
lugares onde vivem e passeiam.

Para ilustrar essa ideia, interpretamos o discurso de Yázigi (1999) 
quando ele explica que os turistas quando buscam experiências outras, 
que não aquelas do seu cotidiano, nas suas motivações turísticas eles tem 
como fi nalidade: a ação, a aventura, a admiraçao do exótico, a nostalgia. 

Nesse contexto, o processo de construção social e cultural dos 
sujeitos, nos diversos ambientes (familiar, de lazer, de trabalho, es-
colar), através dos elementos identitários constituídos, tem um papel 
importante nas suas práticas sociais e culturais. Isso nos permite infe-
rir que, antes de o turista partir para uma viagem (negócios, estudos, 
lazer etc.), ele elabora seu projeto refl exivo a partir de si mesmo e do 
seu cotidiano. 

Segundo Hall (2005, p. 15), com a modernidade e as rápidas mu-
danças, exige-se uma maior refl exão, na qual “as práticas sociais são 
constantemente examinadas e reformadas à luz das informações re-
cebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, constituti-
vamente, seu caráter”. O autor ainda argumenta que a identidade e a 
representação cultural estão estreitamente ligadas ao lugar que gera 
efeitos profundos nos sistemas de representações. Verifi ca-se, portan-
to, que as práticas culturais são refl etidas a partir das concepções da 
identidade do sujeito, constituídas por suas experiências coletivas em 
conjunto com a sua cultura. 

Fazendo um paralelo entre as sociedades modernas e as tradicio-
nais, Giddens (1990 apud HALL, 2005, p. 14) afi rma que nas socieda-
des tradicionais:

O passado é venerado e os símbolos são valorizados porque 
contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição 
é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qual-
quer atividade ou experiência particular na continuidade 
do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são 
estruturados por práticas sociais recorrentes. 
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Bomfi m (2009) corrobora com o autor afi rmando que o espa-
ço vivido pelo indivíduo exprime uma relação existencial subjetiva de 
suas práticas e representações e de seus imaginários ambientais, onde 
os laços afetivos são tecidos entre os homens e os lugares.

Dessa forma, a percepção de lugar não depende apenas da obser-
vação da estrutura do espaço físico, mas sim de valores e atitudes que 
os sujeitos que aí vivem lhe atribuem, ou seja, esses sujeitos avaliam 
o lugar através do que veem e, assim, transmitem seus sentimentos e 
as experiências vividas. É a partir da diversidade de objetos e imagens 
que criamos de nós mesmos (e as que os outros têm de nós) que são 
refl etidas as representações construídas ao longo da nossa vida. 

Essa compreensão de como se constrói a identidade cultural de 
um povo nos autoriza a afi rmar que o estudo das representações so-
ciais (RS) é pertinente nesta pesquisa, pois, com isso, é possível discu-
tir com mais propriedade o fenômeno turístico e sua relação com o ter-
ritório, bem como apresentar estratégias que permitam a sua prática 
de forma mais sustentável em diversas dimensões: sociais, culturais, 
ambientais e econômicas.

As representações sociais têm sua origem nas representações co-
letivas que, para Durkheim (1978, p. 79), são todas elas 

maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo e 
dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se lhes 
impõe. [Para esse sociólogo,] as representações coletivas 
traduzem a maneira como o grupo se pensa nas relações 
com os objetos que o afetam. Para compreender como a 
sociedade se representa a si própria e ao mundo que a ro-
deia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não 
dos indivíduos. Os símbolos com que ela se pensa mudam 
de acordo com sua natureza [...] Se ela aceita ou condena 
certos modos de conduta, é porque entram em choque ou 
não com alguns dos seus sentimentos fundamentais, senti-
mentos estes que pertencem a sua constituição.

Pode-se inferir que o pensamento do autor reside na observân-
cia dos fatos sociais externos, a partir dos quais são estabelecidos leis, 
regulamentos, eliminando a subjetividade dos indivíduos na compre-
ensão dos processos sociais. É desse modo que são preconizadas, pelo 
autor, as representações coletivas, por ele denominadas “tramas da 
vida social”, ou seja, manifestações da vida coletiva obrigatórias, como 
a regra da moral, crenças e práticas religiosas. Essa obrigatoriedade 
provém de um poder moral maior que a obra dos indivíduos, como são 
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provadas através das maneiras de pensar e agir. Enfi m, as representa-
ções coletivas se superpõem às individuais.

Além de Durkheim (1978), o sociólogo Georg Simmel (1999) trata 
das representações a partir do que está acontecendo na sociedade pela 
ação dos seus atores sociais e não a partir da sociedade já estabelecida. 
Em síntese, ele afi rma que as representações são construções recípro-
cas e observadas a partir da produção dos indivíduos na sociedade. 

Percebe-se, então, que os sociólogos estudam as representações 
coletivas sob duas óticas: o primeiro sociólogo adota como objeto de 
estudo a sociedade globalmente composta por suas estruturas – ide-
ológicas, econômicas, políticas (macrossociologia); já o segundo cen-
tra suas atenções nas relações entre os indivíduos e os papéis que eles 
ocupam nos espaços sociais a que pertencem (microssociologia).

A partir dessas ideias, surge a Teoria das Representações Sociais, 
com Moscovici (1961), o qual afi rma que estas não estão apenas asso-
ciadas aos signifi cados e ao conhecimento, mas também a crenças, va-
lores, estereótipos, atitudes e opiniões. Moscovici (apud SÁ, 1996) diz 
que as representações são as formas contemporâneas do senso comum, 
entendidas como um conjunto de conceitos, proposições e explicações 
originado na vida cotidiana, no curso das comunicações interpesso-
ais. Então, a troca, a partilha dos signifi cados, dos conhecimentos com 
pessoas do mesmo grupo e de outros grupos tornam-se verdades que, 
uma vez memorizadas, poderão servir para possíveis consultas futu-
ras. Nesse contexto, a representação social pode ser defi nida, segundo 
Jodelet (1998), como uma elaboração cognitiva e simbólica que orien-
ta os comportamentos. 

Propõe-se, a partir daí, uma abordagem mais profunda sobre a 
origem do conceito de representação social. Minayo (1994, p.89) des-
taca que, inicialmente, o conceito vem da Filosofi a e está associado à 
“reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo 
do pensamento”. Para esse autor, o conceito de representação social 
está relacionado à memória, aos conhecimentos que são expressos nos 
nossos comportamentos cujos conceitos são provenientes de ciências 
distintas, e se completam. 

Jovchelovitch (2000, p. 80), ao falar das representações sociais, 
afi rma que elas não teriam “uso algum em um mundo onde os seres 
humanos vivessem isoladamente. Na verdade, elas não existiriam”. 
Segundo Goff man (1973, p. 29), as representações sociais precisam ser 
entendidas como os fenômenos que nos guiam na forma de “nomear e 
defi nir o conjunto dos diferentes aspectos da nossa realidade de todos 
os dias, na forma de interpretá-la, de estatuir sobre esta”.
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A singularidade dessa teoria reside em abordar os pontos de in-
terseção entre as referências de grupos sociais e suas apreensões indi-
viduais como sujeitos ativos. Logo, as representações sociais exercem 
um papel de intermediário entre o individual e o coletivo, tornando-
-os intercambiáveis. Elas podem ser produto (conteúdo) e processo ao 
mesmo tempo, orientando as práticas sociais e sendo orientadas pelas 
mesmas. 

Para tanto,  considera que as Representações Sociais se estrutu-
ram em duas instâncias principais: um núcleo central, mais resistente 
às mudanças, sendo a base comum propriamente social e coletiva, e 
uma periferia, mais maleável e disposta a modifi car-se, no intuito de 
englobar eventos, ideias, objetos que sejam contraditórios a priori, 
para, ao interagir com esta novidade, integrá-la na representação pré-
-existente ou criar uma nova representação a partir desta novidade, 
sendo mais associada às características individuais e ao contexto ime-
diato e contingente nos quais os indivíduos estão inseridos (ABRIC, 
2000; OLSCHOWSKY, 2007).

A partir da interpretação dos autores, é possível vislumbrar a 
importância da existência de organizações na vida das pessoas, pois 
é nelas que o indivíduo nasce, e passa a maior parte de sua vida de-
sempenhando papéis que são fruto dos seus labores. Dessa forma, 
as representações são oriundas dos signifi cados interpretados pe-
las pessoas através da obediência e convicção de verdades (crenças, 
senso comum) na execução dos procedimentos determinados pelas 
organizações. 

Segundo Minayo (1994, p. 95), o senso comum envolve conjuntos 
de abstrações, formalizações e generalizações. Ora, se esses elementos 
fazem parte do pensar e agir dos sujeitos, é possível inferir que a exis-
tência cotidiana é dotada de signifi cados e portadora de estruturas de 
relevância para os grupos sociais que vivem, pensam e agem em deter-
minado contexto social. 

Essa relação entre pensamento e ação nos remete, de forma 
breve, à refl exividade das práticas, de acordo com as ideias de Gid-
dens (1993). Esse autor aborda as refl exões individuais e coletivas, 
fundadas sobre três pilares: 1) características ativas e refl exivas das 
condutas humanas; 2) explicação das práticas através da linguagem 
e faculdades cognitivas; 3) reconhecimento do declínio das fi losofi as 
“empiristas” das ciências naturais e sua infl uência nas ciências sociais 
(linguagem e interpretação de signifi cados). Logo, para ele, as ações 
humanas e as instituições sociais se estruturam, se imbricam numa 
relação complexa e complementar. 
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De acordo com Giddens (1991), com a perda de autoridade da tra-
dição, as “escolhas” de “estilo de vida” têm de ser negociadas entre 
uma pluralidade de opções. Nenhuma cultura pode “eliminar” com-
pletamente as escolhas no dia a dia, mas a modernidade criou uma 
sociedade ou cultura “não fundacional”. Segundo o autor, nas culturas 
que precederam a era moderna, a tradição era valorizada porque per-
petuava a experiência de gerações; então, a refl exividade existia su-
bordinada às tradições. Com a transição para os tempos modernos, a 
refl exividade ganha um caráter diferente: “ela é introduzida na pró-
pria base da reprodução do sistema, de forma que o pensamento e 
a ação estão constantemente refratados entre si” (GIDDENS, 1993, p. 
45, grifo  nosso).

Neste sentido, Thompson (1998) e Geertz (1989) corroboram 
suas ideias dizendo que as normas se reproduzem ao longo das gera-
ções e com a diversifi cação dos costumes através das práticas. A cultu-
ra, portanto, se constrói a partir dos padrões e signifi cados herdados e 
perpetuados pela comunicação, pela transmissão oral, desenvolvendo 
seus conhecimentos e suas atividades em relação à vida.

Segundo Lowenthal (1998), o processo de representação cultu-
ral é baseado no passado e nas especifi cidades culturais locais; assim, 
o patrimônio não deve ser confundido com a história ou com os tes-
temunhos materiais e tangíveis do processo histórico. Ele deve antes 
ser entendido como uma interpretação ou recriação da história, uma 
história de fi cção que transmite mitos de origem e de continuidade 
que, além de dotar o grupo de um sentimento de pertença comum, 
contribui para a legitimação das instituições sociais responsáveis pela 
sua ativação no espaço geográfi co. 

Assim entendido, distinguem-se representações e práticas cul-
turais: a primeira envolve os “modos de ver”, e a segunda os “modos 
de fazer”. Tais noções, entretanto, são complementares, uma vez que 
práticas geram representações, que geram práticas, fi cando impossível 
distinguir se o início está em determinadas práticas ou em determina-
das representações.

As representações culturais constituem-se de imagens que 
condensam um conjunto de signifi cações; são sistemas de referência 
que permitem interpretar o que acontece ao homem; são categorias 
que servem para classifi car circunstâncias, fenômenos e indivíduos 
e são teorias que permitem tomar decisões sobre os fenômenos. Por 
outro lado, as práticas sociais são exercidas e orientadas pelas repre-
sentações culturais e construídas pelos grupos sociais nos diferentes 
lugares.



375

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

A partir da discussão sobre osconceitos de representação social, 
práticas sociais e culturais no modelo teórico aqui apresentado, pro-
cura-se entender a identidade construída e reconstruída em relação ao 
lugar turístico, envolvendo categorias das diferentes formas de apre-
ensão dos valores e atitudes dos sujeitos atribuídos e vividos no terri-
tório, uma vez que o lugar só tem sentido quando possui um espírito, 
uma personalidade e o refl exo de toda essa personalidade. 

Representações e práticas no serviço de hospitalidade

Busca-se a importância das representações e práticas culturais 
no serviço hoteleiro a fi m de entender se a atividade turística é apenas 
um refl exo, ou se é também um produto da materialização das coisas 
produzidas pelos homens no seu lugar de vida e de trabalho. 

A ausência de esclarecimento da população local sobre a valori-
zação do patrimônio cultural resulta em um descaso com o próprio su-
jeito enquanto povo e memória. Martins (2006, p. 48) considera que 

quando o homem se defronta com um espaço que não aju-
dou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é 
estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. 

Entende-se então que o patrimônio deve ter força de legado e 
precisa ser cultivado. Mas, cumpre esclarecer, o patrimônio não é só 
o legado herdado; ele pode ser resultado de uma seleção consciente, 
realizada por um grupo signifi cativo da população que deseja deixar 
um legado para o futuro. Ou seja, existe uma escolha cultural subja-
cente à vontade de legar o patrimônio cultural às gerações futuras. E 
existe também uma noção de posse por parte de determinado grupo 
em relação ao legado que é coletivamente herdado. Há um valor que os 
seres humanos, tanto individual como socialmente, atribuem ao lega-
do material do passado, valor no sentido de apreço individual ou social 
atribuído aos bens patrimoniais numa dada circunstância histórica e 
conforme o quadro  de referências de então. Trata-se de um conceito 
relativo, que varia com as pessoas e com os grupos que atribuem esse 
valor, permeável às fl utuações da moda e aos critérios de gosto do-
minantes, matizado pelo fi gurino intelectual, cultural e psicológico de 
uma época (SILVA, 2005 apud HEINE, 2009). 

É imprescindível pensar o patrimônio como vetor turístico, pois 
o conhecimento sobre os aspectos da cultura local infl ui diretamente 
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na qualidade da prestação dos serviços turísticos e, consequentemen-
te, no grau de satisfação dos visitantes em relação à imagem do destino 
que escolheram. Isso signifi ca dizer que, na preservação do patrimônio 
cultural, a participação popular é de fundamental importância no que 
diz respeito às decisões sobre sua própria cidade, sobretudo quando se 
incorpora o turismo às estratégias de desenvolvimento local.

Além de conhecer as potencialidades naturais do lugar, a sua po-
pulação deve possuir o conhecimento da sua cultura e da sua história, 
pois o turista deseja conhecê-las, tornando, assim, único aquele local. 
Dessa forma, 

O patrimônio e a identidade cultural de um povo dão o tom 
de sua hospitalidade, daí a necessidade de se trabalhar o 
turismo numa perspectiva de desenvolvimento sustentá-
vel, que valoriza os aspectos culturais do destino turístico, 
da identidade cultural de sua população, a parceria da co-
munidade local no planejamento e gestão participativa do 
processo de desenvolvimento, na perspectiva de uma efi -
ciência econômica capaz de promover a prudência ecoló-
gica e a equidade social (AGUIAR; MARTINS; CARDOSO, 
2003, p. 312).

Camargo (2004, p.52) defi ne hospitalidade como 

ato humano, exercido em contexto doméstico, público e 
profi ssional de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter 
pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat natural.
 

A hospitalidade abrange o conjunto de competências, serviços, 
infraestrutura e recursos destinados a receber bem, acolher com satis-
fação e servir com excelência a turistas e visitantes (REY; WIELAND, 
1999).  Isso porque a hospitalidade refere-se à qualidade de um su-
jeito, ao ato de hospedar, acolher, considerado sempre pelo ponto de 
vista do hóspede. 

Todavia, é certo que a hospitalidade não consiste apenas em re-
ceber o outro, ou seja, o ato de hospedar e ser hospitaleiro é muito 
mais complexo que simplesmente receber o visitante. Ele consiste, an-
tes de tudo, na união, na aproximação de culturas, de costumes e de 
pessoas diferentes, de uma relação de troca de valores entre o visitado 
e visitante. 

Segundo Reis (2004), a palavra hospitalidade é antiga e foi cita-
da na Bíblia, onde se propunha que o homem deveria ser hospitaleiro. 
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Ela deriva de hospice (asilo, albergue), uma antiga palavra francesa 
que signifi ca “dar ajuda (abrigo) aos visitantes”. O termo hospitali-
dade, tal como é conhecido e usado hoje, segundo Grinover (2002), 
provavelmente apareceu primeiro na Europa, no início do século XIII, 
originário do latim hospitalitas, ele mesmo derivado de hospitalis. 

Logo, esse termo tem uma raiz antiga e está vinculado à neces-
sidade de se estabelecer uma relação harmoniosa e afetuosa entre os 
sujeitos. Para Chelhod (apud GONZÁLEZ, 2002, p. 93), a hospitali-
dade tem dois aspectos: “o mais geral, que se refere ao cerimonial e à 
etiqueta de cada povo, e o específi co, que estabelece relações especiais 
entre anfi trião e convidado”. Esses dois aspectos são percebidos por 
aqueles que recebem a hospitalidade, sendo sua avaliação resultado 
das ações desenvolvidas pelo anfi trião. 

Para esses autores, a hospitalidade é comparada a um prisioneiro 
e a um poeta no sentido de que tanto ao prisioneiro quanto ao poe-
ta deve-se todo cuidado e atenção possíveis, pois ao deixar a “prisão” 
eles deverão ser os responsáveis por espalhar as atenções recebidas, 
atraindo novos prisioneiros e poetas. Em síntese, eles serão os respon-
sáveis pelo marketing “boca a boca”.

Conforme Ignarra (2001), o serviço turístico pode ser entendido 
“como elemento fundamental para que o turista possa desfrutar dos 
atrativos turísticos19”. Dessa forma, a hospitalidade vem contribuir po-
sitivamente com a atividade de prestação desses serviços desenvolvi-
dos em hotéis, ou em outras empresas ligadas a essa área econômica. 

As atividades ligadas aos serviços envolvem a relação entre o 
prestador e o consumidor, e esta, bem estabelecida, pode infl uenciar 
a satisfação dos clientes, ocasionando, por vezes, refl exos diante da 
propagação verbal do consumidor sobre sua experiência para outrem. 
A hospitalidade é uma ferramenta complementar ao serviço. A partir 
dela, o cliente se posicionará perante o serviço consumido; daí sua re-
levância e necessidade de adoção por aqueles que trabalham na área. 
Por serviço, entende-se: ações, atos que, diferentemente de produtos, 
possuem um enfoque intangível, pois seu resultado ou produto fi nal é 
sempre um sentimento, seja ele de satisfação ou não (MORAES, 2004).

Segundo Reis (2004), a hospitalidade é um negócio que envolve 
atender as pessoas; por isso, o atendimento deve ser entendido como ele-
mento principal na hospitalidade dos serviços turísticos. Nesse sentido, 

19 Atrativos turísticos entendidos como todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse 
turístico, que motiva o deslocamento de pessoas para conhecê-los (LAGE; MILONE, 2000).
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sua avaliação é imprescindível, pois quanto mais informações a respeito 
das necessidades e desejos do turista, mais possível se tornará garan-
tir sua satisfação. Também indispensável para o atendimento das suas 
necessidades e expectativas é conhecer o perfi l dos consumidores. Além 
disso, receber bem, com gentileza, cordialidade, esmero e excelência no 
atendimento, assim como tratar com o devido respeito, atenção e  profi s-
sionalismo são ações pertinentes e positivas que visam servir com bases 
hospitaleiras, em qualquer estabelecimento comercial. 

O conhecimento e a aplicação das dimensões da hospitalidade em 
hotéis e seus consequentes indicadores benefi ciam as atividades esta-
belecidas durante a prestação do serviço, pois, para De Paula (2004, 
p. 162), “a presença desses elementos pode fazer o cliente retornar ao 
hotel ou reter uma avaliação positiva em sua memória”. 

Ser hospitaleiro signifi ca preparar todo o sistema turístico para 
recepção do visitante. Segundo Beni (2001), os componentes desse 
sistema são os subsistemas identifi cados nos conjuntos das ações ope-
racionais, das relações ambientais, da organização estrutural, quais 
sejam: da supraestrutura, do econômico, do social e cultural, da infra-
estrutura, dos subsistemas ecológicos, do mercado, da oferta, da de-
manda, de produção, de distribuição e de consumo.

O sucesso da hospitalidade, no seu ato de receber bem o turis-
ta, implica no empenho e na preparação de todos os envolvidos com 
o turísmo (ou seja, toda a comunidade), tanto pela iniciativa pública 
quanto pela iniciativa privada. Nesse sentido, é ao elemento humano, 
responsável pela arte do bem receber e servir, que se deve dispensar 
todas as atenções. 

Os costumes tradicionais de uma comunidade representam gran-
de atrativo para a atividade turística. Os turistas estão cada vez mais 
buscando novas experiências, atraídos pelo exótico, desejando viven-
ciar uma “volta às origens humanas”; nessa perspectiva, o tradicional 
e os ambientes naturais passam a ser valorizados. 

Segundo Avena (2006), no seu conceito histórico e antropológico 
da hospitalidade, o homem pode transformar o estranho em hóspede, 
antecipando as suas necessidades e expectativas. Essa transformação 
é compreendida nas atividades realizadas pelos homens, na relação 
uns com os outros e na sua relação com o mundo, o que, em última 
instância, inclui tanto as práticas discursivas como as não-discursivas. 

Na história cultural, além dos objetos culturais (as crenças, os 
hábitos, o modo de vida e os costumes), os mecanismos de recepção 
são formas de produção e também defi nem as práticas culturais. Tam-
bém são ações que particularizam os lugares e as pessoas: como 
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falam e calam, comem e bebem, sentam-se e andam, con-
versam e discutem, solidarizam-se ou hostilizam-se, mor-
rem ou adoecem, tratam seus loucos ou recebem estrangei-
ros (BARROS, 2004, p.77). 

Essas são as expressões das representações humanas e, assim, 
formam uma “realidade paralela à existência dos indivíduos, mas fa-
zem os homens viver por elas e nelas” (PESAVENTO, 2005, p. 39). 

Nesse contexto, infere-se, a partir dos discursos teóricos dos au-
tores, que os gestores dos empreendimentos de hospitalidade não po-
dem negligenciar as representações e práticas culturais no processo 
de capacitação profi ssional, visto que elas são o combustível do sujeito 
(modo de ver e agir, através das regras, dos procedimentos, convicções 
e comportamentos), além de possuírem, na sua essência, o conteúdo 
das necessidades dos turistas (a cultura: história, crenças, valores, 
modo de vida) que resultam em encantamento, satisfação e, simulta-
neamente, em sucesso organizacional.

Entender as representações e práticas culturais e sua relação com 
o serviço de hospitalidade implica na apreensão do turismo como um 
fenômeno social, econômico, comunicacional, que envolve pessoas 
que se deslocam no tempo e no espaço em busca de prazer e diversão. 
Por essa razão, o serviço prestado ao turista deve atender não apenas 
as suas necessidades físicas imediatas, mas também o seu imaginário. 

Decorre, assim, a necessidade de fortalecer os elos das pessoas 
com os lugares culturais no sentido de reverter o processo de descen-
tralização das identidades, fortalecer o sentimento de pertença e valo-
rizar o patrimônio cultural. Convém observar ainda a importância do 
conhecimento acerca do patrimônio local por todos os elos integrantes 
da cadeia produtiva do turismo em uma determinada região.

O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL NO SETOR HOTELEIRO 

A capacitação de pessoal é um processo imprescindível e que deve 
ser gerido em qualquer organização, haja vista que as relações das pes-
soas com as empresas em que trabalham, até pouco tempo atrás, eram 
confl itantes, devido à incompatibilidade dos objetivos pessoais com os 
das organizações. Por um lado, as pessoas buscavam alcançar, através 
do trabalho, seus objetivos pessoais (conforto, boa remuneração, lazer, 
segurança e progresso profi ssional); porém, o sentimento que reinava 
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era de exploração, pois, por outro lado, as organizações cada vez mais 
obtinham produtividade e lucros em decorrência do seu labor.

Na ausência das pessoas, inexistem organizações, pois “elas não 
nascem da terra, no céu ou no mar, elas são construções sociais” (VER-
GARA, 2006, p. 9). Segundo a autora, é no interior das empresas que 
as pessoas passam a maior parte de suas vidas; daí a necessidade de 
um processo que venha  buscar a sinergia entre os objetivos pessoais e 
os organizacionais. 

Com o processo de industrialização, o meio ambiente, como tam-
bém no interior das organizações, exige mudanças de gestão face a um 
novo mundo do trabalho, com as fábricas, no século XVIII, e a gran-
de quantidade de empregos remunerados, que surge com o  declínio 
da agricultura e a necessidade de um trabalho mecanizado (TACHI-
ZAWA, 2004, p. 11).

Desde a Revolução Industrial até a era da globalização, cada vez 
mais surge a necessidade da reestruturação das organizações, em bus-
ca de processos que garantam sua competitividade num mercado que 
passou a ser sempre novo, pois vive em constante modifi cação. Assim 
surge a gestão de pessoas, defi nida por vários autores – Chiavenato 
(2002), Tachizawa (2004), Gil (2001), Araújo (2006) e Vergara (2006) 
– como: conjunto de decisões integradas que visam à cooperação das 
pessoas, numa gestão descentralizada, apoiada nos gestores respon-
sáveis por todas as atividades (fi ns e meios) da organização, visando 
alcançar os objetivos organizacionais e pessoais através da efi cácia dos 
seus colaboradores e contribuindo para a excelência organizacional.

Infere-se, então, conforme os autores supracitados, a necessida-
de de conhecer as pessoas, seus anseios, para que, em consonância 
com os objetivos da empresa, seja possível envolvê-las e estimulá-las, 
pois só assim todos alcançarão seus objetivos.

Dessa forma, a partir de decisões integradas (pessoas e organiza-
ções), são elaborados os 5 processos básicos da gestão de pessoas, que 
são, conforme o Quadro 1: 1 provisão de recursos humanos; 2 aplicação 
de recursos humanos; 3 manutenção de recursos humanos; 4 desenvol-
vimento de recursos humanos; 5 monitoração de recursos humanos. 

No quadro 1, Chiavenato descreve e esclarece quais são os obje-
tivos e as atividades que envolvem a gestão de pessoas, bem como as 
responsabilidades e os procedimentos que deverão ser desenvolvidos 
em cada processo. 

Após a elaboração dos processos, o gestor normalmente implan-
ta e aplica, nas políticas de recursos humanos, ações que visam a tão 
sonhada efi cácia empresarial, conforme mostra o quadro a seguir.



381

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

QUADRO 1 – Cinco processos básicos na gestão de pessoas

PROCESSO OBJETIVO ETIVIDADES ENVOLVIDAS

Provisão Quem irá trabalhar na 
organização

• Pesqisa de mercado de RH
• Recrutamento de pessoas
• Seleção de PEssoas

Aplicação O que as pessoas 
farão na organização

• Integração de pessoas
• Desenho de cargos
• Descrição e análise de cargos
• Avaliação do desempenho

Manutenção
Como manter as 
pessoas trabalhando 
na organização

• Remuneração e compensação
• Benefícios e serviços sociais
• Higiene e segurança do trabalho
• Relações Sindicais

Desenvolvimento Como preparar e 
desenvolver as pessoas

• Treinamento
• Desenvolvimento organizacional

Monitoração
Como saber o que 
são e o que fazem as 
pessoas

• Danco de Dados/Sistemas de 
Informação

• Conmtroles - Frequência - 
Produtividade - Balanço Social

Fonte: Chiavenato, 2002, p.155.

Para compreender as representações e práticas culturais dos co-
laboradores do setor hoteleiro, verifi ca-se o estabelecimento das rela-
ções com o seu processo de capacitação profi ssional.

Na fase de implantação das políticas de gestão de pessoas, tor-
na-se necessária uma análise, por parte dos gestores, no que diz res-
peito às condições organizacionais apresentadas por Milkovich (2006, 
p. 30-31), em três amplas categorias: situação dos empregados; am-
biente interno; ambiente organizacional ou externo. A preocupação 
gira em torno das diferenças individuais, em que as pessoas devem 
ser analisadas conforme suas habilidades, competências, experiências, 
necessidades, motivações e atitudes que, bem aproveitadas, resultam 
no desempenho profi ssional e organizacional. 

O gestor precisa estar atento às condições que diretamente in-
fl uenciam nas políticas e práticas de gestão de pessoas, tais como: es-
tratégias, natureza da organização (tamanho da empresa), situação 
fi nanceira, tecnologia empregada, estrutura organizacional (seus ní-
veis hierárquicos) e sua cultura. A organização refere-se às políticas, 
normas, leis trabalhistas e governamentais que afetam o mercado de 
trabalho e, consequentemente, a gestão de pessoas. 
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QUADRO 2 - Políticas de recursos humanos

Fonte: Chiavenato, 2002, p.161.
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As categorias são de extrema relevância na construção de guias, 
normas, direcionamentos quanto às práticas e comportamentos das 
pessoas nas organizações. Dessa maneira, dar-se-á uma ênfase maior 
aos fatores desempenho e atitudes, cultura organizacional e mercado 
de trabalho. 

Partindo do pressuposto de que o lucro é o principal objetivo de 
qualquer organização, vale salientar que eles são consequência da efi -
cácia do trabalho de seus colaboradores, pois são obtidos através do 
seu desempenho profi ssional. Daí ser necessário o entendimento do 
conceito de desempenho. Segundo Milkovich (2006, p. 98), “desem-
penho do empregado é o grau de realização das exigências de seu tra-
balho”; já para Marras (2009, p. 173), “desempenho humano é o ato 
ou efeito de cumprir ou executar determinada missão ou meta previa-
mente traçada”. 

O desempenho está ligado às competências individuais que, por 
sua vez, dependem do conhecimento (o saber), das experiências dos 
colaboradores, de uma boa comunicação, da clareza como são passa-
das, pela organização, as metas e atribuições das funções para exe-
cução de cada cargo), das habilidades que os colaboradores devem 
possuir (o saber fazer) e das atitudes que são observadas através das 
ações, realizações, comportamentos positivos ou negativos (o querer 
fazer) manifestadas pelo grau de satisfação e comprometimento deles 
com a organização. Assim, o bom desempenho de uma organização 
será refl exo das competências e da motivação dos seus colaboradores. 
Logo, faz-se necessário avaliar o seu desempenho, por entender que 
a ausência ou aplicação inadequada de treinamento, capacitação e as 
condições ambientais podem limitar e contribuir negativamente no 
desempenho das pessoas. 

Elas precisam se sentir satisfeitas, ter prazer no que fazem para 
criar laços de comprometimento, direcionando, assim, os seus esfor-
ços em direção aos objetivos organizacionais. Dessa forma, os gestores 
deixam visível – através de uma política de valorização, capacitação, 
promoção, recompensas, investimento e reconhecimento – a preocu-
pação com o bom desempenho dos seus colaboradores. Sentir-se bem 
em um ambiente provoca o sentimento de estar em casa, pela seguran-
ça, pelos laços de respeito, pelo sentimento de pertencer ao grupo, por 
compartilhar valores. 

Entende-se, assim, que o compartilhamento de valores é ex-
presso através da cultura organizacional, transmitida pelos gestores 
e percebida pelos colaboradores, pela impressão de que as organiza-
ções comungam com os seus anseios, valores, crenças, propiciando um 
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clima de forte confi ança e vontade de permanência, não externando 
sintomas de insatisfação, nem anseio de mudar de organização.

Diante do exposto, Robbins (2005) defi ne cultura organizacional 
como um sistema de valores compartilhados pelos colaboradores, va-
lores esses diferenciados dos das demais organizações. O autor ainda 
apresenta algumas funções que a cultura desempenha em uma orga-
nização, fortalecendo a discussão anterior. São elas: o papel de distin-
guir uma organização de outra através das suas diretrizes, senso de 
identidade dos membros da organização, comprometimento com os 
interesses organizacionais, estabilidade dos seus colaboradores. 

Contribuindo ainda com a defi nição de cultura organizacional, 
Faissal (2005) afi rma que ela é um conjunto de crenças e valores que 
foram constituídos pela dinâmica das práticas macrossociais e de sua 
integração com as práticas sociais específi cas de cada organização.

Logo, a cultura organizacional pode conduzir e prever o com-
portamento das pessoas e o seu bom desempenho. Porém, além da 
cultura, é preciso atentar para o ambiente organizacional ou externo, 
que é a terceira categoria e representa o lugar onde a organização está 
inserida e realiza seus negócios. 

As características do ambiente organizacional são situacionais e 
contingenciais, levando a gestão de pessoas, no âmbito das suas ações, 
a observar, em particular, o mercado de trabalho, pois ele fornece in-
formações imprescindíveis não só a respeito da disponibilidade da 
oferta e demanda de mão de obra profi ssional, como também infor-
mações sobre conjuntura econômica, legislação, fornecedores e pes-
quisa de mercado, os quais são essenciais para a tomada de decisões 
nas organizações. 

Segundo Lacombe (apud FAISSAL, 2005), no mercado de tra-
balho, a oferta e procura de profi ssionais em uma região infl uem na 
determinação do valor da remuneração, dos benefícios e das condições 
de trabalho para cada tipo de profi ssional. Dessa maneira, a oferta de 
vagas e oportunidades depende do número de organizações existentes, 
mesmo porque as pessoas ingressam e saem das empresas constante-
mente, favorecendo uma elevada rotatividade de pessoal20, ou turno-
ver. Assim, o mercado de trabalho ou de emprego21 é que vai defi nir 
as tendências e necessidades de demanda profi ssional. É o que se tem 

20 Rotatividade de pessoal ou turnover é um termo utilizado para defi nir o fl uxo de pessoas 
que ingressam e que saem das organizações (CHIAVENATO, 2002).

21 Emprego signifi ca a utilização do trabalho humano (CHIAVENATO, 2002).
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observado nos últimos anos: devido a uma série de mudanças, como 
a extinção de alguns postos de trabalho, nota-se o deslocamento dos 
mercados industriais para o mercado de serviços, por exemplo. 

De posse das necessidades do mercado de trabalho, a gestão de 
pessoas inicia o seu primeiro processo de recursos humanos, ou seja, a 
provisão de pessoal ou R&S (Recrutamento e Seleção), que consiste em 
recrutar, selecionar e integrar. Os autores Tachizawa (2004, p. 167) e 
Chiavenato (2002, p.197) defi nem recrutamento e seleção como conjun-
to de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencial-
mente qualifi cados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. 

No recrutamento, segundo Tachizawa (2004), Marras (2007), 
Araújo (2006) e Chiavenato (2002), acontece o anúncio das vagas 
existentes para atrair os candidatos que apresentem os requisitos ne-
cessários (habilidades e competências) para o exercício do cargo ofe-
recido. Nesse processo, a estratégia escolhida para realizar o recruta-
mento dependerá da política de gestão de pessoas; caso a empresa, na 
formulação da sua política, deseje oferecer oportunidades de cresci-
mento profi ssional, deverá utilizar o recrutamento interno (atrair os 
candidatos entre os colaboradores da própria empresa). Caso não en-
contre esse possível colaborador internamente, poderá optar pelo re-
crutamento externo (mercado de trabalho, empresas de consultorias, 
instituições de ensino, agências de emprego). Outros tipos de estraté-
gia de recrutamento que podem trazer bons resultados é o misto (in-
terno e externo simultaneamente) e o recrutamento on-line (realizado 
pela Internet, no qual empresas, através dos seus sites, anunciam as 
suas vagas buscando candidatos potenciais).

Após o recrutamento, os candidatos pré-selecionados (os que 
mais se aproximaram dos requisitos que a empresa exige) são enca-
minhados para o processo de seleção de pessoal. Essa nova etapa é, 
segundo Faissal (2005, p. 85), 

a confi guração de um novo processo de tomada de decisão, 
que envolve comparação: cada candidato é comparado com 
o perfi l de competências da posição em aberto e com os de-
mais candidatos, levando assim a escolher um deles.

Observa-se, então, a necessidade de decidir, escolher entre os me-
lhores candidatos, para que se possa preencher a vaga em aberto. Nessa 
decisão, leva-se em conta as competências que requer o cargo e as ha-
bilidades do candidato. Almeida (apud FAISSAL, 2005) argumenta que 
o processo de seleção requer uma abordagem integrada com os demais 
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processos de gestão de pessoas, como o de desenvolvimento e retenção 
(manutenção) de pessoal. Salientando o argumento do autor, percebe-
se que a qualidade e a competência dos candidatos no processo de sele-
ção estão atreladas às políticas de valorização e crescimento profi ssional 
da organização. De fato, quanto mais atrativas forem as políticas, maior 
o número de candidatos interessados em fazer parte da organização e, 
consequentemente, maiores as possibilidades de seleção de profi ssio-
nais com o perfi l adequado para a vaga que se pretende preencher.

Na análise da competência dos candidatos, um ponto que mere-
ce atenção é a sua atitude. Gramigna (apud FAISSAL, 2005) conside-
ra este o principal componente da competência, estando relacionada 
ao querer e ao agir das pessoas. Elas estão atreladas às suas crenças 
e valores, que deverão estar alinhados com os da organização; caso 
contrário, o seu desempenho e os resultados da empresa estarão com-
prometidos. Essas informações, se expostas aos candidatos ainda na 
seleção de pessoal, podem conduzi-los à desistência ou à decisão de se 
adequar, evitando confl itos posteriores. 

Mais uma vez, reforça-se a análise da cultura como elemento de 
julgamento da escolha pelo melhor candidato, garantindo o desem-
penho profi ssional e organizacional. Nesse sentido, o seu papel é de 
aproximar, fazer com que as pessoas sintam-se aceitas através de um 
lugar comum – a organização.

Feitas as análises, os candidatos serão submetidos a várias téc-
nicas utilizadas no processo de seleção. São elas: testes de conheci-
mentos e psicológicos), aplicação de dinâmicas de grupo, entrevista 
(com o selecionador e com o requisitante da vaga). Em seguida, é feita 
a escolha pelo melhor candidato, que dará prosseguimento para sua 
futura admissão (FAISSAL, 2005).

Após a decisão fi nal, o candidato é admitido. Seu ingresso na em-
presa faz com que ele passe a ser considerado o mais novo colabora-
dor da organização. Logo no início, é necessário integrá-lo à empresa 
através do processo de socialização; nesse momento, a empresa deve 
transmitir informações ao novo colaborador sobre o ambiente de tra-
balho, as políticas e a cultura organizacional (CHIAVENATO, 2002). 

Segundo Araujo (2006), existem alguns programas de inte-
gração ou ambientalização que são criados para reduzir a inquieta-
ção dos recém-chegados, diminuir o turnover, diminuir o tempo na 
transmissão das informações e desenvolver expectativas realísticas, 
contribuindo com o comportamento organizacional desejado pela 
empresa (ver QUADRO 3 com os itens principais de um programa de 
integração). 
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QUADRO 3 - Os principais itens de um programa de socialização

Fonte: Chiavenato, 2002, p. 263.

No quadro 3, observam-se os itens que deverão fazer parte de 
um programa de socialização, possibilitando sanar as inquietações e 
dúvidas do novo colaborador em relação à empresa (assuntos orga-
nizacionais), aos seus direitos e deveres (benefícios), à sua subordi-
nação, aos colegas de trabalho e às suas responsabilidades (deveres 
do cargo).

Apesar dos programas de integração visarem ao entrosamento, à 
aproximação dos candidatos com a empresa, ainda são exigidas certas 
habilidades específi cas para o gestor, em especial, as humanas, como 
a capacidade de relacionar-se, saber ouvir, compreender, motivar, de-
legar, liderar pessoas. Tais qualidades são indispensáveis na adminis-
tração de possíveis confl itos que possam surgir. 

Todavia, não se pode esquecer que, apesar de a cultura organi-
zacional determinar as competências dos novos colaboradores, o am-
biente externo, por ser situacional e contingencial, pode apresentar 
uma escassez de mão de obra, desafi ando as organizações a se adap-
tar a esses  colaboradores, que poderão pertencer ao mesmo país ou a 
países diferentes, à mesma região ou a regiões diferentes, com valo-
res, costumes, know how (saber fazer) contrários aos procedimentos 
e cultura da organização. Assim, a formação da mão de obra em uma 
organização torna-se cada vez mais complexa e heterogênea pelas di-
ferentes pessoas que nelas ingressam, formando as categorias da di-
versidade, conforme o quadro 4 (ROBBINS,2005, p. 12)
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QUADRO 4 – Principais categorias da diversidade da mão de obra dos Estados Unidos

Fonte: Robbins, 2005, p.13.

As informações contidas nessas categorias, se bem utilizadas pelo 
gestor, proporcionarão um clima organizacional favorável à geração 
de bons resultados, de acordo com a defi nição de Tachizawa (2004). 
Segundo o autor (2004), o clima organizacional demonstra o grau de 
satisfação dos membros de uma organização; é claro que, para que 
esse clima seja favorável, a motivação torna-se fator fundamental.

Reforçando a importância do clima organizacional, Sirota, Mis-
chking e Meltzeri (apud ARAÚJO, 2006) destacam a necessidade de 
três fatores para atingir um clima positivo nas organizações. São eles: 
equidade, realização e companheirismo. O primeiro refere-se ao senti-
mento de justiça percebido pelos colaboradores com os seus superiores 
hierárquicos, não só relacionado à remuneração como também às suas 
avaliações. Já a realização refere-se ao sentimento de estar na empresa 
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certa, séria, responsável socialmente, que acata suas individualidades 
e é capaz de realizar seus objetivos, incluindo o crescimento na carrei-
ra. Finalmente, poder contar com as pessoas, com os colegas de tra-
balho; esta, na verdade, é uma necessidade básica do ser humano e é 
refl etida no terceiro e ultimo fator, o companheirismo.

Os autores ainda mencionam que quando esses fatores são perce-
bidos de uma forma harmônica pelos colaboradores, na empresa, eles 
se refl etem automaticamente na sua motivação (entusiasmo, satisfação, 
engajamento, melhores resultados). Já a ausência deles provoca o efeito 
contrário (desinteresse, desconforto, inconformidade e, em alguns ca-
sos, agressividade). Dessa forma, o clima organizacional está relaciona-
do com a motivação das pessoas, demonstrada na utilização efi caz das 
suas habilidades e competências na execução das suas atividades. 

Segundo Robbins (2005), os colaboradores competentes não per-
manecem competentes para sempre. As habilidades se deterioram e po-
dem se tornar obsoletas. Nesse sentido, as organizações preocupadas 
com sua permanência no mercado globalizado e dinâmico, investem 
milhões no processo de treinamento e desenvolvimento de seu pessoal. 

O treinamento e desenvolvimento de pessoal dizem respeito ao 
quarto processo da gestão de pessoas, conhecido como T&D (Treina-
mento e Desenvolvimento), criado para capacitar e desenvolver o po-
tencial das pessoas nas profi ssões em que atuam. No período de 1950 
a 1980, os empresários visualizavam o treinamento não como investi-
mento, mas como custo, pois acreditavam que, ao treinar seus colabo-
radores, os perderiam para os seus concorrentes.

Conforme o Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação (apud 
PACHECO, 2005), os treinamentos podem ser classifi cados como Trei-
namento Comportamental e Treinamento Profi ssional. O primeiro pre-
ocupa-se com a formação do comportamento das pessoas, visando esti-
mular sua mobilização psíquica e seu engajamento em valores e práticas 
cultivados e desejados pela organização. Já o treinamento profi ssional 
tem como objetivo buscar a assimilação de novos hábitos, conhecimen-
tos, técnicas e práticas voltados para a satisfação dos clientes no exer-
cício da profi ssão. Assim, a capacitação profi ssional é entendida como:

Ato ou efeito de habilitar, de tornar uma pessoa capaz, pos-
suidora de faculdades, potencial e habilidades para estar 
em estado de compreender e desenvolver uma determina-
da atividade. Não se confunde com o treinamento. Nesse, o 
processo de ensino-aprendizagem é tomado na perspectiva 
de instruir, de transmitir conhecimentos e informações, de 
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acostumar o trabalhador às tarefas que deverá assumir no 
seu trabalho, ou seja, habituar, disciplinar e de até ades-
tramento (NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE TRABALHO E 
EDUCAÇÃO apud PACHECO, 2005, p. 20). 

Pode-se entender o treinamento como a instrução das pessoas, 
as quais são preparadas para transmitir informações padronizadas e 
disciplinadas pela empresa.

Com a globalização e a chegada de novas tecnologias, o mundo 
organizacional sofre mudanças; atreladas a elas, o processo de treina-
mento é superado pela capacitação de pessoal, pois o desempenho das 
pessoas passa a assegurar a sobrevivência e a competição das organi-
zações. A inovação e a criatividade começam a ser cobradas por uma 
sociedade que valoriza os aspectos intangíveis dos produtos, como sta-
tus, exclusividade e segurança. 

Percebe-se, então, que na capacitação profi ssional, a visão é mais 
abrangente quando trata da aprendizagem das pessoas que são prepa-
radas não só para o exercício da sua função, mas para o mercado de 
trabalho, para o mercado competitivo, através do desenvolvimento de 
hábitos e atitudes exigidas por esse mercado. Já no processo de trei-
namento, a visão é imediatista, mecânica, busca moldar as pessoas na 
execução das suas atividades, o que muitas vezes não garante a presta-
ção de serviços de qualidade. 

Como ocorre na maioria das empresas, é o resultado desse serviço 
que vai garantir a permanência das pessoas na organização. Corrobo-
rando essa informação, Stephen Kanitz (2004) afi rma que o mundo em-
presarial de hoje é de serviços. Sendo assim, a empregabilidade das pes-
soas e sua capacitação profi ssional deverão ser defi nidas por este setor. 

Capacitação profi ssional nos serviços de hotelaria

No Brasil, o setor de serviços é o que mais cresce, gerando 50% 
das oportunidades de emprego (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-
GRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). A hotelaria, que faz parte desse se-
tor e do mercado do turismo, apresenta como uma de suas principais 
características a competitividade, exigindo, dos seus destinos, além 
de um diferencial, patamares mínimos de qualidade nos produtos e 
serviços que oferece. Também nesse setor a empregabilidade exige do 
profi ssional um aprendizado contínuo, pois só profi ssionais altamente 
capacitados podem tomar decisões, assumir responsabilidades, bem 
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como atender à dinâmica e efi cácia de que as empresas necessitam 
para garantir a sua sobrevivência no mercado competitivo.

Segundo Boterf (2003), o diferencial competitivo encontra-se na 
qualidade dos serviços prestados pelas pessoas; ele não depende mais 
da boa gestão do capital fi nanceiro ou tecnológico da empresa. A capa-
cidade de inovação reside em recursos raros, que são as competências. 
É preciso saber investir efi cientemente na inteligência. As empresas 
que apresentam um “saber-fazer” estático, automático estão fadadas 
a desaparecer.

A satisfação e o atendimento das expectativas dos visitantes têm, 
cada vez mais, ganhado espaço como diferencial na prestação dos ser-
viços turísticos. Swarbrooke e Horner (2002, p. 314) assinalam que, 
em turismo, a satisfação está nitidamente relacionada ao conceito de 
excitação. Confi gura-se como uma tendência, uma valorização cada 
vez mais crescente dos aspectos emocionais, dos valores singulares e 
das particularidades nos padrões de consumo das sociedades atuais. 

Para Jensen (1999), tem ocorrido uma tendência mundial das em-
presas a buscar a adaptação de seus produtos e serviços, relacionando-os 
aos desejos emocionais dos consumidores, na tentativa de proporcionar 
a vivência de experiências singulares. No setor hoteleiro, esse novo di-
recionamento transforma os produtos e serviços turísticos em experiên-
cias turísticas, as quais não se dão pela constante elaboração de novos 
produtos e serviços para a satisfação do consumidor, mas sim pela sua 
participação no processo de construção desses produtos e serviços.

Segundo o referido autor, o consumo não é mais baseado ape-
nas na admiração passiva do destino, com recebimento de inúmeras 
informações sobre o mesmo. O turista busca vivenciar situações, ma-
terializar sonhos e emoções, construir uma experiência, participar e 
interagir. Nesse sentido, cabe à cadeia produtiva envolvida nos pro-
cessos turísticos proporcionar aos visitantes uma experiência única e 
positiva.

Beni (2003, p. 40-41) observa que haverá uma passagem da 

economia de serviços [para a] economia de experiência. 
[...]. De agora em diante, as empresas que quiserem lide-
rar o mercado de turismo [...] verão que a próxima arena 
competitiva estará no planejamento e organização das 
experiências.

A chamada Economia da Experiência ou Sociedade dos Sonhos 
aparece como uma força motriz, no sentido de humanizar a deman-
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da, a oferta e a prestação de serviços. Conforme Jensen (1999), na so-
ciedade da informação, entraremos na sociedade dos sonhos, onde o 
consumo será muito mais emocional do que racional. E as empresas 
terão que agregar seus valores e sua história aos produtos se quiserem 
encantar e fi delizar seus consumidores ou clientes. 

A atividade turística está caracterizada principalmente pela pres-
tação de serviços. Na hotelaria, por exemplo, a excelência no atendi-
mento aos clientes (turistas) exige uma maior qualifi cação profi ssional 
que engloba programas de capacitação oferecidos aos profi ssionais 
que atuam nesse mercado. Entende-se por programas de capacitação 
profi ssional, segundo Reijowski e Carneiro (2003), a qualifi cação e re-
qualifi cação de pessoas, capazes de torná-las habilitadas para executar 
suas atividades profi ssionais, priorizando conhecimentos relevantes 
do mercado de trabalho onde possam atuar com competitividade.

A formação e o aprimoramento profi ssional dos colaborado-
res que atuam nos serviços de hotelaria, algumas vezes considerados 
como custo, repercutem em ganhos de produtividade para a atividade 
turística e a economia. A educação vem apresentar um efeito dinâmico 
no turismo, seja pela intensifi cação de consumo turístico, seja com o 
aumento da renda e do grau de escolaridade, por melhorar diretamente 
a qualifi cação dos recursos humanos do setor, ou ainda, por indireta-
mente contribuir para a melhoria das condições socioeconômicas dos 
centros receptores (RABAHY, 2003). 

Na hotelaria, a dinâmica do mercado do turismo levou ao sur-
gimento do processo de classifi cação dos hotéis em categorias super 
luxo, luxo e econômico, como consta na Deliberação Normativa 423, 
de 23 de abril de 2002, da ABIH (Associação Brasileira da Indústria 
Hoteleira) em parceria com a Embratur (Instituto Brasileiro de Turis-
mo). Como consequência dessa classifi cação, percebe-se o aumento da 
necessidade de capacitação profi ssional dos seus colaboradores. 

Em seguida, serão apresentadas as etapas de um programa de ca-
pacitação à luz dos seguintes autores: Tachizawa (2004), Araujo (apud 
BARRETO, 2006), Marras (2009), Pearson (2010). Para esses autores, 
um programa de capacitação profi ssional adequado ao mercado globa-
lizado e visando à empregabilidade do colaborador, deve conter as se-
guintes etapas: 1) Diagnose ou levantamento das necessidades, 2) plane-
jamento ou programação, 3) implementação ou execução e 4) avaliação. 

As necessidades do hotel, de uma maneira geral, são levantadas 
através de pesquisas internas (questionários e ou entrevistas), ma-
peamento de competências (para as empresas que trabalham com a 
gestão por competência), avaliando o desempenho dos colaboradores, 
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informações do processo seletivo (habilidades a serem melhoradas), 
bem como a análise dos cargos ou solicitação de supervisores e geren-
tes para que o treinamento ocorra.

Com isso, será possível destacar os principais problemas e defi ci-
ências que deverão ser corrigidos e/ou prevenidos, de forma a melhorar 
a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa e o desempenho pro-
fi ssional dos colaboradores, garantindo à empresa um clima organiza-
cional positivo e sua competitividade no mercado. É importante frisar 
que, no resultado desse diagnóstico, devem constar dados dos colabora-
dores (grau de escolaridade, experiência, qualifi cação profi ssional). 

Chiavenato (apud MARRAS, 2009) entende essa etapa como a da 
criação de indicadores que apontam necessidades existentes ou futuras, 
denominados de indicadores a priori e a posteriori. Os primeiros dizem 
respeito aos fatos que, se ocorrerem, resultarão em capacitação, tais 
como: expansão dos serviços, modernização de maquinário, mudanças 
nos programas de trabalho ou produção, expansão da empresa e admis-
são de novos colaboradores). Já os indicadores a posteriori resultam 
de problemas advindos do não atendimento de necessidades de treina-
mento, como: qualidade inadequada da produção, baixa produtividade, 
comunicação defeituosa, pouca versatilidade dos empregados, número 
excessivo de queixas, falta de cooperação, pouco ou nenhum interesse 
pelo trabalho, difi culdade na obtenção de bons profi ssionais.

É importante frisar que os dados então levantados não deverão 
servir de base para análise de outros programas de capacitação, por 
entender que as necessidades nas empresas são dinâmicas, temporais 
e não estáticas.

Com o diagnóstico ou levantamento das necessidades descrito na 
etapa anterior, é imprescindível, para um bom resultado do programa 
de capacitação, que seja realizada a sensibilização entre os colaborado-
res da empresa. Ela tem como objetivo esclarecer e envolver as pessoas 
com suas opiniões e participação para a melhoria na sua qualifi cação e 
produtividade, garantindo, assim, o seu sucesso e o da empresa. 

Em seguida, normalmente são elaboradas ações diante das res-
postas aos questionamentos iniciados na primeira etapa. Tais ações 
podem, por exemplo, focar as três dimensões da competência: 1) co-
nhecimento (saber) ou embasamento teórico; 2) habilidades (saber 
fazer) de caráter mais prático e técnico; e 3) atitudes (saber ser), que 
se torna o mais complexo, porém é o mais importante, como afi rma 
Vicente Graceffi   (apud PEARSON, 2010).

As atitudes podem ser aprendidas, substituídas e/ou desenvolvi-
das por meios associativos conscientes, que originem novas imagens 
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ou novos registros afetivos e comportamentais, ou que alterem os re-
gistros antigos, sempre que haja interesse pessoal amparado por forte 
e contínua imaginação do prazer na melhoria idealizada. Logo, perce-
be-se que, nessa dimensão, o resultado é obtido através de mudanças 
de comportamento, demonstradas através de novas ações, pautadas 
no processo de aprendizagem.

Prosseguindo na etapa do planejamento da capacitação, algumas 
perguntas precisam ser respondidas: a) Qual o perfi l dos participan-
tes da capacitação – recém-contratados ou efetivos? A resposta a essa 
questão irá direcionar o tipo de capacitação que deverá ser ministra-
do. Se o colaborador é recém-contratado, a capacitação indicada é de 
socialização; caso contrário, é realizada a capacitação com conteúdos 
específi cos para atender à execução imediata das funções dos colabo-
radores. b) De que maneira devem ser transmitidos os conteúdos (ex-
positivo, prático, presencial, a distância)? c) Quais os melhores recur-
sos (fi nanceiros, materiais, humanos)? d) Como deve ser o programa 
de capacitação (palestras, conversas, visitas a outros hotéis, fi lmes, 
vídeos, imagens, estudos de caso)? e) Quanto deve ser oferecido de 
conteúdo (quantidade de assuntos para o programa)? f) Quando será 
realizado (escolha dos dias, períodos, melhores horários)? g) Onde 
será realizado (Refere-se ao local onde deverá acontecer a capacitação, 
que poderá ser on the job, no próprio hotel, em instituições de ensino 
ou ainda outdoor (ao ar livre);  h) Quem deve ser capacitado? (profi s-
sionais internos ou externos). Nesse caso, a decisão fi ca a critério da 
empresa, dependendo da sua situação problema e da necessária com-
petência do facilitador.

A execução do que foi planejado, conforme o levantamento das 
necessidades da empresa, é objetivo da implementação do programa. 
Os hotéis buscam, através dos seus colaboradores, alcançar a efi cácia 
na satisfação dos seus hóspedes e a sua mão de obra recebe a qualifi ca-
ção profi ssional desejada.

Embora seja a última etapa, a avaliação não deve ser aplicada 
apenas no fi nal do programa, mas deve ocorrer paralelamente às eta-
pas anteriores, funcionando como controle dos objetivos e metas que 
deverão ser atingidas. 

Os programas de capacitação profi ssional que envolvem os di-
versos atores do setor hoteleiro fazem com que a premissa em prol 
de uma política de valorização do lucro imediato e do pensamento 
que visa à atração de turistas em quantidade, seja desprezada. Em 
seu lugar, emerge uma outra questão: a satisfação da necessidades 
dos clientes.
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Segundo Nonaka (2000), a necessidade de capacitação constante 
é condição essencial às “learning organizations”; é o desafi o geren-
cial do futuro. Para esse autor, todo crescimento é resultado da inte-
ração entre elementos que o potencializam e de outros que limitam 
esse crescimento. Ao lidar com esse processo, nos vemos limitados, 
por exemplo, por nossas capacidades coletivas de aprendizado. Só se 
consegue o comprometimento de todos em relação à mudança quando 
a organização possui a capacidade de refl etir e questionar sobre temas 
confl ituosos e complexos, sem adotar uma atitude defensiva. Então, 
torna-se possível identifi car e trabalhar com as interdependências e 
com as causas mais profundas dos problemas porque seus colaborado-
res foram capacitados para utilizar o pensamento sistêmico. 

É com esse pensamento que as organizações devem permanecer 
em contínuo aprendizado, na perspectiva de atender a um novo consu-
midor e às suas exigências por um produto que satisfaça suas necessi-
dades cada vez mais globais. O desempenho aqui analisado, a partir do 
desempenho cultural, resulta da capacitação profi ssional dos colabo-
radores de empreendimentos hoteleiros e de sua relação com as suas 
representações e práticas culturais, abordadas no capítulo anterior. 

Faz-se necessário, então, o entendimento da performance cul-
tural no turismo, que pode se dar a partir dos estudos de Schechner 
(2003). Segundo o autor, as ações cotidianas são o resultado de suces-
sivos processos de restauração de comportamentos e recriações das 
identidades, no sentido de possibilitar uma dada representação da re-
alidade para um determinado público consumidor. 

Esse desempenho é, portanto, defi nido como um modo de ex-
pressão cultural e está intimamente relacionado às interações sociais 
nas quais os indivíduos manifestam diferentes posições identitárias 
para afi rmar uma determinada noção ou concepção de cultura. Ainda 
de acordo com Schechner (2003, p. 27), a realidade cotidiana apresen-
ta-se como um jogo dialético entre perfomers e espectadores, o que 
nos leva a refl etir sobre os relacionamentos entre os turistas e os pro-
fi ssionais que atuam direta ou indiretamente com essa atividade: 

Performances afi rmam identidades, curvam o tempo, re-
modelam e adornam corpos, contam histórias. Performan-
ces artísticas, rituais ou cotidianas – são todas feitas de 
comportamentos duplamente exercidos, comportamentos 
restaurados, ações performadas que as pessoas treinam 
para desempenhar [...] A vida cotidiana também envolve 
anos de treinamento e aprendizado de parcelas específi cas 
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de comportamento, e requer a descoberta de como ajustar 
e exercer as ações de uma vida em relação às circunstancias 
pessoais e comunitárias. 

Assim, percebe-se que toda a gama de experiências compreendi-
das pelo desenvolvimento individual de uma pessoa pode ser estudada 
a partir do conceito de desempenho, bem como da forma e do compor-
tamento na recepção e transmissão dessas experiências. Tudo isso se 
refl ete diretamente na qualidade dos serviços prestados.

A qualidade nos serviços de hotelaria

A qualidade está intrinsecamente relacionada à sobrevivência do 
segmento e ao retorno do turista ao empreendimento. Em razão disso, 
aspectos como conforto, limpeza, segurança, atendimento, atenção, 
efi ciência, dentre outros, são levados em consideração para defi nir a 
qualidade do serviço prestado. A capacitação dos profi ssionais tam-
bém é importante, visto que todas as suas atitudes e ações dentro de 
um hotel são percebidas como parte integrante do produto.

Como afi rma Kotler (2002), os clientes escolhem os prestadores 
de serviços e, após serem atendidos, comparam o serviço recebido com 
o esperado. Se o serviço fi car abaixo da expectativa, os clientes perdem 
o interesse pelo fornecedor; se, ao contrário, atender ou exceder às 
expectativas, os clientes o procurarão novamente. Assim, a qualidade 
do serviço, conforme Lovelock (2001), representa o nível de satisfação, 
que pode atender ou superar as expectativas dos clientes. 

Segundo Ansarah (1999), isso ocorre porque os clientes exigem 
produtos e serviços de qualidade, com preços justos, conduzindo 
as empresas a se adequar aos novos tempos. Nesse sentido, Stadler 
(2006) preconiza que o cliente deve ser percebido como a razão da 
existência de qualquer empreendimento. 

Todo cliente, tanto nas suas percepções quanto nas suas inten-
ções, motivações, sentimentos e desejos, deve ser tratado com todo 
respeito; assim a qualidade se dá através do relacionamento e da troca 
de energia das pessoas, que poderá se concretizar se os gestores esti-
verem atentos à dinâmica do mercado. 

Segundo McKenna (2002), essa dinâmica de mercado mudou, e 
dentre as características mais relevantes da organização estão a fl exi-
bilidade e a agilidade para mudanças, a inovação contínua e um mode-
lo de gestão mais humanizado, colocando as pessoas, o clima interno 
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e a qualidade do relacionamento interpessoal no centro das atenções. 
Isso tudo infl uencia fortemente como a qualidade será percebida pelos 
clientes no ato da prestação de um serviço. 

Diante do exposto, vale salientar, mais uma vez, a importância 
da variável cultural e do clima organizacional referenciados no início 
deste capítulo como um forte requisito para um modelo de gestão da 
qualidade de um serviço. Grönroos (2003) enfatiza que uma cultura 
de serviço fraca ou inexistente cria um sentimento de insegurança e 
instabilidade que pode, muitas vezes, resultar num comportamento 
infl exível dos funcionários no processo de atendimento. Portanto, a 
qualidade apresenta elevado grau de subjetividade. Como cada pessoa 
tem seus gostos e preferências, só quem avalia o produto é capaz de 
defi nir esse quesito, já que aquilo que agrada a um pode desagradar 
a outros; desse modo, o termo pode ser empregado diferentemente 
em cada situação. Isso quer dizer que a qualidade percebida poderá 
não corresponder à qualidade preferencialmente oferecida, ou seja, 
somente interessa a qualidade que o sujeito percebe e não a qualidade 
que se oferece (BRITO, 2007).

A qualidade de empresas ligadas ao turismo “pode defi nir-se, do 
ponto de vista subjetivo, como a relação entre a expectativa e a re-
alidade, avaliada pela satisfação do consumidor” (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE TURISMO, 2003, p. 348). A opinião do consumidor, 
em hotel, portanto, é imprescindível para demonstrar a qualidade dos 
serviços oferecidos. 

Dessa maneira, a qualidade não está associada somente à ofer-
ta de produtos caros ou sofi sticados. Qualquer atividade desenvolvida 
com atenção, capricho, meticulosidade, metodologia, seguindo pa-
drões bem defi nidos, pode atingir uma qualidade de alto nível. Segun-
do Araújo (2003, p. 29),

O termo qualidade não é sinônimo de luxo, mas necessita 
de administradores e colaboradores que adotem uma cul-
tura de conduta profi ssional e que estejam empenhados 
no alcance da satisfação dos clientes, pois a qualidade dos 
serviços turísticos é altamente impactada pelas ações das 
pessoas vinculadas à atividade.

Nesse sentido, a qualidade em serviços é entendida como a “ca-
pacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tem para satis-
fazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios a 
alguém”, conforme Albrecht (1992, p. 254). Esse autor ainda reforça que 
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o princípio de gerenciamento de serviço é observar cuida-
dosamente as preferências do cliente e maximizar a lucra-
tividade ganhando e mantendo a sua preferência (ALBRE-
CHT, 2004 p. 19). 

Para ele, só se alcança a satisfação dos clientes quando a organiza-
ção, através da sua gerência e de seus colaboradores, busca previamente 
conhecer as necessidades dos clientes e estar preparada para superar pos-
síveis problemas que possam acontecer na execução dos seus serviços.

Uma organização terá maior probabilidade de alcançar um nível 
de satisfação de seus consumidores e qualidade nos serviços quando 
investe na qualifi cação dos seus colaboradores, através de cursos de 
capacitação periódicos. Como os “serviços acontecem de forma íntima, 
pessoal, emocional, espontânea e instantânea”, essa preocupação com 
a constante qualifi cação dos colaboradores agrega valor ao empreen-
dimento (MORAES et al., 2004, p. 165).

A qualidade do serviço oferecido, entretanto, não se pauta so-
mente na qualifi cação de pessoal. Essa qualifi cação deve ser condi-
zente com os demais elementos que compõem um hotel, como, por 
exemplo, o fornecimento dos serviços de alimentação que, na visão de 
Castelli (1996), tornou-se um desafi o permanente. Não resta alternati-
va para os hotéis, como pontos de venda de alimentos e bebidas, senão 
buscar a qualidade em tudo, por intermédio de todas as pessoas e por 
todos os meios nela envolvidos. Seguindo essa ótica, a qualidade em 
hotelaria se refl ete na credibilidade entre os clientes, no que se refere 
à alimentação, ao serviço, ao ambiente intencionalmente à disposição, 
para corresponder às suas necessidades e expectativas. 

Os parâmetros de qualidade de um serviço hoteleiro podem ser 
tangíveis ou intangíveis. Assim, nos hotéis, os pratos servidos são ava-
liados quanto a sua qualidade nos seguintes termos: aspecto do ali-
mento (forma e apresentação); fatores de sabor ou aroma; fatores de 
“cinestesia” (textura e temperatura) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
TURISMO, 2003).

A observância desses aspectos possibilitará, ao estabelecimento 
comercial de alimentos e bebidas, garantir o seu sucesso, haja vista 
o empenho em oferecer serviços e produtos pautados em qualidade. 
Dessa maneira, a ação continuada dos hotéis deve prezar os aspectos 
enaltecidos, a fi m de se manter no mercado com a avaliação satisfató-
ria do seu público. 

Em busca dessa avaliação, Fitzsimmons (2000) apresenta cin-
co dimensões: confi abilidade, responsabilidade, segurança, empatia e 
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tangibilidade, que propõem a análise da qualidade em serviços, e ser-
viram de base para a elaboração da ferramenta SERVQUAL, conforme 
Fitzsimmons, no quadro 5.

QUADRO 5 – Dimensões da qualidade

Critérios Signifi cado Critérios signifi cado

Consistência Conformidade com experiência anterior; ausência de 
variabilidade no resultado ou processo.

Competência
Habilidade ou conhecimento para executar o serviço. 
Relaciona-se com as necessidades; “técnicas dos con-
sumidores”.

Velocidade de
Atendimento

Prontidão da empresa e de seus funcionários em pres-
tar o serviço. Relaciona-se com o tempo de espera (real 
ou percebido)

Atendimento/
Atmosfera

Atenção personalizada ao cliente; boa comunicação; 
cortesia; ambiente.

Flexibilidade
Ser capaz de mudar e adaptar a operação, devido a 
mudanças nas necessidades dos clientes, no processo 
ou no suprimento de recursos.

Credibilidade/
Segurança

Baixa percepção de risco; habilidade de transmitir 
confi ança.

Acesso Facilidade de contato e acesso; localização convenien-
te; horas de operação.

Tangíveis
Qualidade e/ou aparência de qualquer evidência física 
(bens facilitadores, equipamentos, instalações, pessoal, 
outros consumidores).

Custo Fornecer serviço de baixo custo.
Fonte: Fitzsimmons, 2000.

A ferramenta SERVQUAL foi obtida através de pesquisas e utili-
zada como uma escala para medir a percepção da qualidade dos servi-
ços junto aos clientes, com o objetivo de dar subsídio aos gerentes na 
otimização dos seus recursos de gestão e buscar um diferencial com-
petitivo. O autor ainda destaca que, nessas dimensões, a satisfação do 
cliente pode ser defi nida como a comparação da percepção do serviço 
prestado com a expectativa do serviço desejado (o que espero e o que 
recebo). Como mostra o Quadro 5, os critérios e signifi cados são uti-
lizados como parâmetros de avaliação dos resultados da pesquisa, em 
consonância com as dimensões estabelecidas. 

Considerando as referências teóricas sobre conceito de qualida-
de e sua importância no serviço hoteleiro, percebe-se a importância 
da capacitação profi ssional dos atores sociais nessa atividade, a par-
tir da qual ele terá conhecimento das defi nições de atendimento e do 
seu papel como colaborador, do acolhimento na atividade turística, da 
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postura do gestor quanto à capacitação dos colaboradores, numa pers-
pectiva de que ela está intrinsecamente relacionada à excelência do 
serviço prestado e ao seu profi ssionalismo.

Analisando os dados segundo a Pesquisa de Oferta de Capacitação 
Profi ssional, realizada pelo Instituto de Hospitalidade (2001), na esteira 
do crescimento turístico do País, no período de 1998 a 2000, observa-se 
que resultados apontam um aumento de 102,2% do número de esta-
belecimentos dedicados à capacitação de pessoal na área de turismo, 
totalizando 362. Isso implica num aumento signifi cativo de cursos na 
área de turismo e hospitalidade, concentrando-se, a maioria deles, nas 
universidades, com objetivo de formar empreendedores e gestores. 

Percebe-se que os cursos profi ssionalizantes encontram-se em 
segundo plano, com 28,4% (INSTITUTO DE HOSPITALIDADE, 
2001), evidenciando um grande desequilíbrio entre a capacitação e a 
falta de qualifi cação profi ssional, difi cultando desempenho turístico 
brasileiro. Esses dados corroboram as ideias de Castelli (2001), autor 
que afi rma que, apesar de a atividade turística estar inserida no setor 
de serviços, não existe, neste segmento, a cultura da qualifi cação da 
mão de obra, da busca pelo aperfeiçoamento profi ssional, do desen-
volvimento da carreira ou do orgulho em servir. 

O autor ainda colabora lembrando que, para a modernização das 
empresas hoteleiras, a falta de investimento na educação e na capaci-
tação dos recursos humanos pode ser considerada como um dos maio-
res entraves para o sucesso. É visível essa difi culdade pela carência na 
oferta de cursos para este segmento e a baixa perspectiva de desenvol-
vimento profi ssional, que contribui para que os trabalhadores não se 
motivem em busca de qualifi cações e, por consequência, não desenvol-
vam o verdadeiro espírito de servir que garanta experiências felizes e a 
satisfação dos visitantes. 

Falar de satisfação é remeter ao atendimento de qualidade, tão 
importante que, segundo Maricato (2005), já existe o marketing de 
serviço ou estratégia de diferenciação pelos serviços. Num hotel, o 
atendimento inclui não só o serviço de recepção e quartos, mas tam-
bém de cozinha. Também a presença do proprietário é muitíssimo im-
portante, transmite status, familiaridade, segurança, personalidade ao 
estabelecimento. Tudo isso deixa o cliente satisfeito. O cliente “tratado 
como rei” é o cliente satisfeito, que retorna, indica o estabelecimento 
a outras pessoas.

Entende-se por atendimento a disposição para servir e a inclina-
ção para ajudar o cliente, prestando um bom serviço. O atendimen-
to de qualidade, entretanto, só será possível quando se estiver atento 
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ao outro ou se puder colocar-se no lugar do outro, estando ao mesmo 
tempo intrinsecamente ligado à história e ao sentimento de pertencer 
ao lugar. Assim, a qualidade do atendimento está ligada ao querer, ao 
planejar e ao controle do que foi planejado.

Nesse sentido, o atendimento é um dos componentes que requer 
atenção especial dos empresários do setor hoteleiro, pois o cliente só 
se sentirá satisfeito se o serviço for prestado com qualidade, e para tal 
exige-se do estabelecimento um quadro funcional qualifi cado. Duran-
te a execução do serviço, o papel do trabalho humano é fundamental 
e insubstituível, pois ele deve incorporar-se ao produto e encantar o 
cliente; isso é muito importante, pois “o cliente avalia o serviço não 
apenas porque gosta ou não do resultado, mas também pela aparên-
cia do prestador e suas habilidades interpessoais” (ARAUJO, 1998, p. 
365).

Segundo Hoff man e Bateson (2003), até mesmo o uniforme pode 
conferir positivismo; para tanto, este deve estar limpo e ser totalmente 
condizente com o clima do local para facilitar o trabalho dos funcio-
nários, sendo que, no atendimento, devem ser consideradas, além da 
higiene, a postura e a empatia, pois estes atuarão de maneira positiva 
na satisfação do consumidor. 

Para Araujo (2003), os clientes avaliam a diferença entre um ho-
tel e outro pela qualidade no desempenho de seus colaboradores, pelo 
atendimento e pela disponibilidade na produção dos seus serviços de 
hospitalidade. Eles levam em conta a atenção e a cordialidade e não 
apenas os aspectos objetivos, como: refeição e tamanho do quarto que, 
muitas vezes, são semelhantes aos de outros estabelecimentos.

A partir dessa nova exigência dos turistas brasileiros, percebe-
se que é necessário, para a oferta da qualidade na atividade turística, 
que exista uma relação entre as instituições e as pessoas, relação esta 
que não depende apenas das condições do ambiente, mas também do 
comprometimento dos colaboradores com os propósitos de suas ativi-
dades, suas competências.

O conceito de competência difere do de qualifi cação, pois segun-
do Zarifi an (1998), o modelo de competência vai além das atividades 
prescritas, permitindo a compreensão e o domínio de novas situações 
do trabalho. Não se limita, portanto, a um estoque de conhecimentos 
teóricos e empíricos detidos pelo sujeito. 

É preciso lembrar que os turistas e/ou visitantes enquadrados 
na atividade turística são consumidores de serviços para uso próprio 
e, inevitavelmente, são infl uenciados pelos fatores culturais, sociais, 
pessoais e psicológicos. Logo, considera-se que a prestação de serviços 
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implica num contato, numa interação entre os colaboradores e o turis-
ta e/ou visitante. Há, portanto, uma participação coletiva, daquele tipo 
que consome o serviço em consonância com as informações fornecidas 
pelos colaboradores, que serão passadas para outros de forma positiva 
ou negativa.

Nesse contexto, Albrecht (2004) contribui afi rmando que os ge-
rentes precisam aprender a servir de suporte aos colaboradores nas 
diferentes situações com que eles terão que lidar, e a gerir as coisas 
menos por regras e procedimentos administrativos. Conforme Avena 
(2006), pode-se chamar esses colaboradores de profi ssionais de aco-
lhimento, pois eles devem ser capazes de compreender os sentimentos 
daqueles que são recebidos e, ao mesmo tempo, criar nos hotéis condi-
ções psicológicas, materiais e um clima social que permitiam um bom 
acolhimento dos viajantes. 

Logo, torna-se imprescindível, nesses profi ssionais do acolhi-
mento, a atenção e a subjetividade. O autor defi ne acolhimento como 
uma mediação compreendida de gestos, atitudes que fazem passar 
uma ideia do exterior para o interior, ou seja, de um lugar ou de uma 
comunidade transformando o estranho em uma pessoa conhecida e 
aceita, e tornando o acolhimento um fato social. 

Dessa maneira, percebe-se que o acolhimento torna-se uma ne-
cessidade básica do homem enquanto ser social, pois este não vive 
sozinho, viaja em busca de experiências, atraído pelo novo, pelo dife-
rente. Daí, como produtos da hospitalidade, o acolhimento e o serviço 
precisam ser desenvolvidos por pessoas capacitadas, pois, dessa ma-
neira, o colaborador fi ca visto como parte constituinte do produto da 
hospitalidade, e responsável pela excelência na qualidade do serviço 
que se predispõe a executar. Nessa perspectiva, o seu desempenho sa-
tisfatório valora e valoriza qualquer empreendimento. 

Assim, o gestor que preza pela capacitação e pelo aprimoramento 
de seus colaboradores estará benefi ciando seu empreendimento, pois há 
refl exo do aprendizado na realização das tarefas. A qualidade no atendi-
mento também estará sendo preservada, minimizando a possibilidade 
de insatisfação, ao tempo em que atinge objetivos de sua atividade pro-
fi ssional. Davel (apud PACHECO; VERGARA, 2005, p. 31) afi rma que:

Pessoas não fazem somente parte da vida produtiva das 
organizações. Elas constituem o princípio essencial de 
sua dinâmica, conferem vitalidade às atividades e pro-
cessos, inovam, criam, recriam contextos e situações que 
podem levar a organização a posicionar-se de maneira 



403

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

competitiva, cooperativa e diferenciada com clientes, 
outras organizações e no ambiente de negócio em geral.

Nesse sentido, vale ressaltar a necessidade de se compreender 
a percepção de representações e práticas culturais, a fi m de estabe-
lecer sua relação com o processo de capacitação profi ssional, pois o 
crescente desenvolvimento da atividade turística pode dar uma con-
tribuição relevante para a melhoria da qualidade de vida das popula-
ções envolvidas.

REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS CULTURAIS 
E O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO NO SETOR 
HOTELEIRO DE ILHÉUS – BAHIA

Analisa-se e interpreta-se os dados obtidos pelos colaboradores, 
gerentes e/ou empresários do setor hoteleiro de Ilhéus, orientados pe-
los principais elementos teóricos e conceituais, abordados através da 
relação entre as representações e práticas culturais com o turismo, vi-
sando a qualidade e capacitação dos profi ssionais do setor.

Os dados foram coletados sob a égide de três blocos, que serão 
analisados e discutidos à luz dos seus aspectos teórico-conceituais: 
cultura, identidade, vida social e empresarial; a cultura e 
a qualidade do serviço hoteleiro e, fi nalmente a cultura e a 
capacitação profi ssional no serviço hoteleiro. Para tanto, se-
guem-se dois vieses, em função das questões e dos objetivos da pes-
quisa, bem como dos instrumentos de coleta de dados (questionários 
e entrevistas). O primeiro viés é estatístico/descritivo, o segundo é 
interpretativo/explicativo, tanto para os dados quantitativos, quanto 
para os qualitativos. Aliados aos blocos, este viés aborda as seguintes 
categorias: noção de cultura, identidade sociocultural, legado cultu-
ral, práticas culturais, importância da cultura local. Tais categorias 
se associam àquelas que contribuem para isto, que são o desempe-
nho e a capacitação profi ssional, o acolhimento ao turista, os fatores 
importantes no serviço hoteleiro, os fatores admissionais, o proces-
so de capacitação profi ssional e sua contribuição. Embora não es-
teja contemplado como objetivo deste estudo, inicia-se traçando o 
perfi l dos participantes (TABELA 2), com a fi nalidade de percebê-los 
dentro de um contexto sociocultural, bem como de situá-los numa 
discussão sistêmica que evidencia o turismo como fenômeno social e 
como atividade turística. 
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TABELA 2 – Perfi l dos colaboradores n=51 e gerentes do setor hoteleiro N=04

Itens
Colaboradores/Gerente
Quant. Quant.

Sexo
Feminino 31 4
Masculino 20 00

Grau de escolaridade

2º. Grau completo 22 1
1º. Grau incompleto 9
2º. Grau incompleto 7
Superior completo 6 3
Superior incompleto 5
1º. Grau completo 2

Nasceu em Ilhéus
Sim 32 1
Não 19 3

Há quanto tempo 
reside em Ilhéus

Mais de 5 anos 15 3
De 2 a 5 anos 2
Menos de 1 ano 2

Total 51 4
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

O perfi l dos colaboradores e gerentes e/ou empresários é caracteri-
zado por uma maioria de sujeitos do sexo feminino (31 e 4), com o segundo 
grau completo (22) e superior completo (3). Indica, ainda, que a maioria 
dos colaboradores nasceu em Ilhéus (32) residindo no município há mais 
de cinco anos (15%). Já para as gerentes, verifi ca-se o inverso; a maioria 
delas vem de outros lugares (3), embora também residam na cidade há 
mais de cinco anos. Em síntese, o perfi l dos colaboradores, gerentes e em-
presários do setor hoteleiro é caracterizado, na sua maioria, por mulheres 
com o nível de escolaridade entre o ensino médio e o superior completo. 

Analisam-se as representações e práticas culturais dos colabora-
dores e gerentes e/ou empresários do setor hoteleiro. As categorias de 
análise do questionário e dos discursos das entrevistas foram: noção 
de cultura, identidade sociocultural, legado cultural, práticas cultu-
rais, importância da cultura local.

A noção de cultura dos colaboradores 
e gerentes e/ou empresários

No primeiro movimento dessa categoria, foram elencados alguns 
termos dos questionários, a fi m de perceber qual a noção de cultura 
dos colaboradores. Foi-lhes permitido responder optando por uma ou 
mais alternativas. Desse modo, a tabela 3 demonstra que os 51 colabo-
radores apresentaram 131 respostas.
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Tabela 3 – Noção de cultura segundo os termos abordados 
pelos colaboradores N=51/131

Termos Quant. %

Costumes/Hábitos 35 27
Crenças/Religião 34 26
Historia/Memória 28 21
Conhecimento 21 16
Modo de vida 12 9
Não opinou   1 1
Total 131 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Logo, a tabela 3 aponta que, dos 51 sujeitos que responderam ao 
questionário, a maioria tem uma noção de cultura pautada nos seguin-
tes termos: costumes, hábitos, crenças, religião, história e memória 
(74%). 

Já para os gerentes e/ou empresários, verifi cou-se, através do 
discurso, que eles corroboram com as ideias dos colaboradores, quan-
do afi rmam que a noção de cultura está embasada em duas dimensões: 
a história e a memória (2) e o modo de vida do povo (2), traduzidas nas 
seguintes falas:

“A cultura tem as raízes da cidade, o que a cidade tem a ofere-
cer, né? Eh...a cultura do cacau, a cultura da leitura, que tem 
o nosso autor Jorge Amado, que leva nosso leitor, a nossa 
cidade para vários países, né? Pra o mundo todo, mostrando 
o que Ilhéus tem de bom, e toda a área cacaueira... e eu vejo 
a cultura como isso, né? A história da cidade” (GIPH).

“Cultura... eu entendo que seja os costumes, as crenças, 
tudo que um povo tem em comum, né? A depender da re-
gião, do credo, a depender também de cada região, né? Que 
tem a sua cultura. Então, cultura, eu entendo que sejam os 
costumes de um povo” (GHJA). 

A partir desses resultados, a noção de cultura é reforçada pelos 
conceitos de Geertz (1989) e Thompson (1998), que a defi nem como 
um conjunto de hábitos, costumes, crenças, modo de vida, valores que 
modelam o homem antropológico, ou seja, aquele da espécie humana 
cujo pensamento é constituído de fatores diversifi cadores dos outros 
animais. Entende-se, assim, que os colaboradores, gerentes e/ou em-
presários entendem o que é cultura e qual a sua fi nalidade.
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Identidade dos colaboradores com a cultura local

Dentre os termos referenciados no instrumento de coleta de da-
dos sobre a identidade dos colaboradores com a cultura local, foram 
contempladas 85 alternativas dos 51 colaboradores que participaram 
do estudo.

TABELA 4 – Identidade dos colaboradores com a cultura local. N=51/85

Termos Quant. %
Residir em ilhéus 38 45
Acreditar e valorizar as tradições locais 17 20
Valorizar a cultura local 16 19
Participar de atividades culturais 12 14
Outro(s) motivo (s)   2   2
Total 85 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A maioria dos sujeitos associa sua identidade com o espaço vivi-
do e com a cultura local, na medida em que eles assinalam “residir em 
Ilhéus” (45%), “acreditar e valorizar as tradições locais” (20%) e “va-
lorizar a cultura local” (19%) como principais elementos de identifi ca-
ção. Interessante analisar o discurso dos gerentes e /ou empresários, 
na medida em que a maioria, embora não tenha nascido em Ilhéus, 
afi rma possuir um sentimento de pertença em relação a esse lugar. 
Para ilustrar esses dados, apresentam-se alguns registros: 

“Adorar essa terra. Gostar também da história e da cultura 
dessa terra e lutar para essa cidade melhor todo dia” (GVBD).

“O que me faz uma ilheense? Bom... eu me considero com-
pletamente ilheense. Quando cheguei aqui, logo no início, 
não gostei muito da cidade, mas aprendi a gostar de Ilhéus, 
aprendi a gostar das belezas” (GPLDV).

“Como Ilhéus é uma cidade que, além de tudo, é linda, a 
gente se afeiçoa por ser muito bem recebida por uma cida-
de com belezas tão maravilhosas, eh...quando a gente vive 
da economia de um lugar, a gente já se sente envolvido 
e já gostaria que esse lugar se desenvolvesse, crescesse, 
melhorasse [...] Então eu me sinto ilheense por fazer par-
te dessa comunidade,  por fazer parte da sociedade e por 
contribuir também para que ela se desenvolva” (GHJA).
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Esse sentimento de pertença, registrado nos discursos dos ge-
rentes e empresários, é evidenciado pelo argumento de Hall (2005), 
que afi rma que o lugar conhecido é o ponto inicial para as práticas cul-
turais. Tais práticas modelam e formatam nossas identidades e estão 
estreitamente ligadas às nossas tradições e raízes. Logo a identidade 
dos gerentes e empresários com o território ilheense tem uma relação 
intrínseca com as suas vivências nesse espaço.

Legado cultural dos colaboradores do setor hoteleiro

Entende-se o legado cultural como tradição que se sedimenta no 
processo histórico e identitário dos sujeitos, no tempo e no espaço. 
Suas representações culturais são aqui manifestadas pelos valores, ati-
tudes, regras, ideias, sentimentos e gestos.

TABELA 5 – Legado cultural dos colaboradores do setor hoteleiro. N=51/131

Legados Culturais Quant. %
Valores/Atitudes/Regras 53 40
Religião/Rituais 31 24
Ideias/Sentimentos/Gestos 21 16
Conhecimentos teóricos 17 13
Idioma/ Palavras 9 7
Total 131 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Verifi ca-se que a maioria dos colaboradores (80%) entende que 
o legado está associado às práticas sociais, culturais e religiosas, aos 
sentimentos que envolvem ideologia, atitudes e valores (80%). Quan-
to aos gerentes e/ou empresários, seu discurso aponta que o legado 
cultural se funde à história da cidade (4). Essa ideia de legado difere 
daquela dos colaboradores, considerando que eles não são originários 
de Ilhéus, mas residem e trabalham na cidade, como expressam os 
verbatins: 

“A história de Ilhéus, o coronelismo e, nessa parte, abran-
geu a história de Jorge Amado, né?” (GIPH).

“Eu li em cima da história de como nasceu a cidade de 
Ilhéus, o que passou por aqui, a parte de cultura, além do 
Jorge Amado” (GVBD).
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“A história da cultura cacaueira, Jorge Amado” (GPLDV).

“A história de Ilhéus é uma história muito interessante, né? 
E por trabalhar no turismo a gente precisa conhecer um 
pouco” (GHJA).

Os colaboradores, as práticas culturais têm uma estreita relação 
com sua identidade territorial e cultural. Já para os gerentes e/ou em-
presários que não nasceram, mas vivem em Ilhéus, percebe-se que, 
entre eles, existe uma identidade com o território, mas uma identidade 
que está vinculada ao legado cultural proveniente de uma memória 
histórica, ou seja, de uma representação coletiva que foi adquirida por 
meio da experiência e do estudo. 

Giddens (1990) afi rma que as práticas culturais são refl etidas a 
partir das concepções da identidade do sujeito, que transmite suas ex-
periências coletivas em conjunto com a sua cultura. Vale salientar que 
todas essas práticas, exercidas nos seus lugares de vivência, fazem parte 
de um repertório de conhecimentos transmitido ao sujeito no decorrer 
de sua vida. Para os gerentes e/ou empresários envolvidos nesta pesqui-
sa, a escrita é a memória como fonte de preservação das experiências 
passadas. Conforme Havelock (1981) Ong (1982) e Goody (1985), essa 
memória histórica traz uma efi cácia e um enriquecimento da cultura. 

As ideias de identidade e legado cultural apresentadas nos itens 
anteriores são tributárias de uma responsabilidade no que diz respeito  
à sua transmissão. 

Para os colaboradores, essa responsabilidade está associada aos 
vários elementos observados na tabela 6. Ela demonstra que, dos 51 
colaboradores que responderam a esta categoria, mais de um elemen-
to foi citado como responsável pela construção do seu legado, daí a 
quantidade de respostas (81).

TABELA 6 – Responsável pelo legado cultural. N=51/81

Elementos Quant. %
Família 32 39
Meios de comunicação 17 21
Colegas 13 16
Escola 11 14
Empresa   7   9
Não opinou   1   1
Total 81 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011
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Daquele valor numérico, destaca-se a família, em 39% das 
respostas, como o elemento mais responsável pela transmissão do 
legado cultural dos colaboradores; em seguida, os meios de comu-
nicação (21%) e colegas (16%), totalizando 76%. Para demonstrar 
aquelas ideias de legado, respaldadas pelas falas dos gerentes e/ou 
empresários, verifi ca-se que a responsabilidade desse legado, se-
gundo a maioria deles, está assentada nas leituras dos livros de Jor-
ge Amado:

“Eu li em cima da história de como nasceu a cidade de 
Ilhéus, o que passou por aqui, a parte de cultura, além 
do Jorge Amado... maior parte mesmo cultural que veio 
também no começo, da parte da África, dos portugueses” 
(GVBD).

“[Da] história da cultura cacaueira, Jorge Amado eu tive 
acesso através de muita leitura” (GPLDV).

“Bem, a história de Ilhéus é uma história muito interes-
sante, né? E por trabalhar no turismo a gente precisa 
conhecer um pouco...eh...estudando a própria história, 
também as últimas décadas, né? As mudanças e as meta-
morfoses, porque Ilhéus surgiu dentro de uma monocul-
tura, por tratar-se de uma cidade que explora o turismo; 
então, já dentro do trade, a gente já estuda e já conhe-
ce um pouco da história do desenvolvimento de Ilhéus” 
(GHJA).

Percebe-se, aqui, que o legado cultural tem relação com as prá-
ticas dos colaboradores, dos gerentes e/ou empresários, lembrando 
apenas que os primeiros têm suas raízes no lugar vivido (Ilhéus). Os 
outros exercem suas práticas sociais e culturais na cidade, mas adqui-
riram um legado a partir da história, pois eles entendem que esse co-
nhecimento é importante para o turismo. Bomfi m (2009) corrobora 
essas e aquelas ideias, afi rmando que o espaço vivido pelos sujeitos, 
bem como o seu imaginário, exprimem uma relação existencial sub-
jetiva de suas práticas e representações, tecendo laços afetivos com o 
território. 

As dimensões culturais evidenciadas através das respostas dos 
colaboradores emergiram das instituições e dos lugares onde são exer-
cidas as suas práticas culturais, conforme a tabela 7.
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TABELA 7 – Práticas culturais exercidas pelos colaboradores. N=51/135

Dimensões Instituições / Lugares das Práticas Quant. %

Esporte e lazer Praia / Teatro / Cinema / Parques /
Museu / Centros Artísticos e Culturais  91  68

Religiosa Igreja/ Terreiros de Candomblé  33  24
Política Bairro  11     8
Total 135 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Dos 135 termos que aparecem nas respostas dadas, as dimensões 
das práticas culturais dos entrevistados são exercidas nas diversas ins-
tituições e lugares, e são aquelas referentes ao esporte, lazer, que são 
realizadas em locais como praias, teatros, cinemas, parques, museus, 
centros artísticos e culturais (68%), igrejas e terreiros de candomblé 
(24%). É interessante destacar que os gerentes e/ ou empresários, em 
sua totalidade (4), comungam das mesmas dimensões da maioria dos 
colaboradores, como apontam suas falas:

“Eu, quando dá, eu vou ao teatro, às vezes leio um livro e 
vou a alguns pontos turísticos da cidade, né? Saio à noite 
e tento conhecer para que eu possa contar para os turistas 
isso, né? O que tem de bom na cidade, para ter uma noção 
mais ou menos para o cliente e para mim também” (GIPH).

“Pouca coisa, mas eu tento fazer alguma coisa, como teatro 
as poucas vezes que existe e tenho possibilidade de assistir 
alguma coisa. Tem os meninos da Casas dos Artistas, toda a 
peça que faz, eu vou assistir, porque outra... não tem outra 
opção” (GVBD).

“Eu frequento teatro quando tem peças interessantes, 
praias”(GPLDV).

“Sempre praia, né? Aproveitando as praias, o lazer voltado para 
praias, as festas, algumas delas, assim...como recentemente o 
carnaval, até a parte cultural mesmo, apresentada com os blo-
cos...dentre outras festas que se comemoram...” (GHJA).

Tantos os colaboradores como os gerentes e/ou empresários 
exercem práticas culturais e de lazer semelhantes em Ilhéus. Essas, 
segundo Claval (2007), não só garantem a sua participação na vida 
social, como reforçam a sua identidade.
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Para a análise desta categoria, buscou-se termos que, na percepção 
dos colaboradores, apresentassem relevância no quesito cultura local. 

A seguir, a tabela 8 indica as 103 opções dadas pelos 51 colabora-
dores que participaram do questionário.

TABELA 8 – Importância da cultura local N= 51/103

Termos Quant. %
Artesanato  24  23
Literatura  19  18
Modo de vida da população  17  17
Comida  16  15
Musica e dança  13  13
Religião  12  12
Outros    2    2
Total 103 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A tabela indica que, entre os 51 colaboradores, os termos mais 
importantes da cultura local apontados são: artesanato (23%), lite-
ratura (18%) e modo de vida da população (17%). Através dos depoi-
mentos dos gerentes e/ou empresários a seguir, percebe-se que os 
termos mais relevantes da cultura local são: literatura (3) e modo de 
vida (1).

“Na cultura ilheense, o mais importante é o povo em si. 
O povo tem que ter ciência da sua cultura, tem que fi car 
sabendo o que Ilhéus tem de bom, o que a Bahia tem de 
bom, tem que passar para o turista, passar para seus fi lhos, 
passar para seus entes, para que conheça o País, para que 
conheça a nossa história, né? O importante é isso, é saber 
da cultura e aplicar a cultura” (GIPH).

“Olha... é o problema, eu acho, que faz parte da cultura... 
essa raiz da fase dos coronéis, que é importante de um lado, 
mas é aquele que não deixa a cidade desenvolver” (GVBD).

“A sua história” (GPLDV).

“Eu acho muito importante a parte que valoriza muito a 
cidade, que é a parte da literatura, onde surgiu a história 
de Ilhéus com várias nuances, né... da história da época 
do coronelismo...romances que surgiram dentro de uma 
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época, inclusive que tinha várias características sociais 
nem tão positivas assim, mas como foi transformado e 
como foi divulgada a cidade de Ilhéus...eh...e também a 
beleza do povo em si, né...mas, de qualquer forma, acho 
que a parte da literatura, por exemplo, os casarões, as be-
lezas inclusive arquitetônicas da cidade, acho que é uma 
coisa muito interessante, eu creio que seja essa parte da 
cultura...” (GHJA).

Percebe-se, então, que a cultura ilheense é reforçada para os co-
laboradores, na sua maioria, pelos objetos artesanais e pela literatura 
amadiana, como afi rmam os gerentes e/ou empresários.

Cultura e qualidade do serviço hoteleiro

Para os blocos 2 e 3, busca-se estabelecer relações entre as repre-
sentações e práticas culturais com os seguintes fatores: desempenho 
profi ssional, informações, acolhimento e satisfação do turista, bem 
como os elementos admissionais e os da capacitação profi ssional e sua 
contribuição para o setor hoteleiro.

TABELA 9 – Fatores de contribuição ao desempenho profi ssional 
dos colaboradores. N=51/105

DIMENSÕES COMPETÊNCIA QUANT. %

Efi ciência e efi cácia
Qualidade do serviço 38 36
Satisfazer ao turista                                             
Acolher ao turista

34
19

32
18

Conhecimento Informações sobre a cultura local 14 13
TOTAL 105 99

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A tabela 9 demonstra que, para a grande maioria dos colabora-
dores (87%), os fatores que contribuem para seu o desempenho pro-
fi ssional são a efi ciência e efi cácia do serviço; exige-se, segundo eles, 
uma qualidade que venha a satisfazer e acolher o turista. Analisando o 
discurso dos gerentes e/ou empresários, dois deles reforçam a neces-
sidade contínua de satisfazer o turista, garantindo-lhe o acolhimento e 
a qualidade do serviço, mas também  fornecendo informações sobre a 
cultura local (1), como é registrado nas falas abaixo:
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“A cidade poderia ajudar bastante essa parte de governo, 
né? Promovendo a cidade, promovendo o hotel. Porque 
muitas vezes as pessoas procuram Ilhéus e a cidade tá um 
pouco abandonada... quer dizer, as pessoas procuram os 
pontos turísticos, estão faltando algumas coisas. Ilhéus não 
tem um ponto de apoio para informações turísticas. Abri-
ram há muito tempo um, mas até hoje não tem ninguém 
que trabalhe lá para informar o turista... chegam pessoas 
de navios aí e os navios fi cam a deriva, encostam, mas não 
têm suporte... as pessoas procuram banheiro pra usar e não 
tem, não tem nada... eles fi cam perdidos atrás de bares, de 
lugares... eles fi cam sem nenhum suporte da cidade, da Se-
tur... nem sequer para um apoio melhor para o turista, aí 
que o hotel fi ca tipo de suporte para toda essa parte de in-
formações turísticas que não cabe ao hotel” (GIPH).

“Uma boa infraestrutura do hotel e da cidade para atender 
e satisfazer os turistas” (GPLDV).

“Veja bem, nós trabalhamos com serviços, então nós esta-
mos o tempo todo tentando difundir e multiplicar o amor 
pelo serviço, a ideia de trabalhar pra manter quem chega 
satisfeito, encantado...surpreender, inclusive; então nós es-
tamos sempre trabalhando, treinando, discutindo e ques-
tionando nossa capacidade de servir. Eh...nós multiplica-
mos isso e tentamos que os colaboradores entendam na 
hotelaria, que é o nosso ramo, nós precisamos ter amor pela 
questão do serviço em si, e a gente sempre busca treina-
mentos e capacitações que tenham nesse sentido” (GHJA).

Diante desses resultados, percebe-se que a contribuição do de-
sempenho dos colaboradores e dos gerentes e/ou empresários está 
relacionada com a qualidade dos serviços no setor hoteleiro. Albre-
cht (1992) explica que essa qualidade resulta da capacidade do sujeito 
de satisfazer a necessidade de outros. Para Avena (2006), a atenção 
e a compreensão dos sentimentos desprendidas nesse serviço são ca-
pacidades essenciais dos profi ssionais de acolhimento. Na opinião do 
autor, eles devem possuir atitudes e valores e, ao mesmo tempo, en-
tender o lugar onde vivem, a fi m de expressar ideias sobre mesmo para 
que o turista ou visitante se sinta acolhido. 

Considerando aquelas dimensões de suas práticas, tais como 
esporte e lazer, bem como as culturais, a tabela 10 aponta que a 
maioria dos colaboradores reforça os lugares de suas práticas através 



414

Representações e práticas socioculturais no setor hoteleiro

dos centros de artesanato e artísticos (51%), das praias (30%), dos 
centros e prédios históricos (13%). Quanto às informações ao turis-
ta no que se refere às recomendação, a maioria dos colaboradores 
assinalaram o retorno ao hotel/cidade (48%), enquanto 28% reco-
mendam o hotel. Já a qualidade do serviço faz parte da dimensão 
reconhecimento profi ssional (22%). Nas dimensões das práticas cul-
turais, dois dos gerentes e/ou empresários apontam os centros e pré-
dios históricos relevantes, assim como a informação, recomendação 
profi ssional quanto à qualidade do serviço (3) julgam importantes a 
troca de informações com os turistas. 

Para os gerentes e/ou empresários a informação é um elemento 
de crucial importância para o acolhimento do turista. Nesse sentido, 
eles são unânimes em afi rmar a necessidade de falar da história de 
Ilhéus, principalmente abordando a literatura amadiana; além disso, 
também é preciso informar sobre as belezas naturais do lugar. Alguns 
extratos vão exemplifi car esses resultados:

“O que eu acho de maior importância pra mim [informação], 
o carro chefe pra que consigo atrair os hóspedes é a localiza-
ção do hotel, a beleza natural que tem, né? E estamos aqui 
num ponto estratégico, perto de tudo, comércio, bancos, 
tudo próximo, quer dizer... tem o Centro de Convenções pró-
ximo também, então quer dizer... aí eu jogo esse marketing 

TABELA 10 – Relação entre práticas culturais e informação ao turista. N=51/126 e 
N=51/118

Dimen-
sões das 
Práticas

Lugares 
das Práti-

cas
Quant. %

Dimensões 
das Informa-

ções
Termo Quant. %

Lazer
Centros de 
artesanato/
Artísticos

64 51
Recomen-da-
ção

Retorno 
ao hotel/
Cidade

57 48

Esporte Praias 39 30 Recomen-
de o hotel 33 28

Cultura
Centros 
e prédios 
históricos

16 13
Reconheci-
mento profi s-
sional

Qualidade 
do serviço 26 22

Política Bairros 
populares 7  6 Recompensa 

fi nanceira Gorjeta 02 02

Total 126 100 118 100
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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falando o que o hotel tem de bom. Tem algumas coisas que 
fi cam pendentes, que dá pra se confessar... porque às vezes 
o hóspede não quer vir... mas aí eu tento atrair ele com um 
ponto que eu tenho bonito, quer dizer a praia... abro aquela 
janela maravilhosa e vejo essa vista boa, essa catedral linda... 
tem o bar Vesúvio, isso tudo já chama o hóspede pra mim, 
quer dizer, ele deixa de ir lá para o outro hotel porque tem 
que pegar ônibus pra vir pra cá, alugar carro, e fi ca aqui por-
que já está perto de tudo” (GIPH).

“É como eu te falei, eu estudei e li a história de Jorge Ama-
do, do cacau, dos coronéis, a parte que eu normalmente 
conto para os turistas... mesmo ontem foi embora um gru-
po de italianos que fi caram aqui 10 dias e aí eu fi z a par-
te praticamente da guia turística e tentei explicar e insisti 
para o fato de, quando voltar à Itália, comprar o livro de 
Jorge Amado para ler a história, e falei que depois vou co-
brar deles”(GVBD).

“[Os turistas] vêm em busca das informações que estão na 
mídia, cidade do cacau, do Jorge Amado. As suas belezas 
naturais” (GPLDV).

“Principalmente a parte da história, que eu acho que é uma 
faixa que a gente sente muito a demanda dos clientes, né...as 
pessoas que vêm à cidade têm a necessidade de conhecer as 
praias e a parte histórica toda, né...onde Jorge Amado passou, 
o ponto que serviu de referência para Gabriela, o Bataclan, e 
essa realmente é uma fase histórica de Ilhéus que a gente tem 
sempre na ponta da língua para informar” (GHJA).

Percebe-se uma grande proximidade entre esses dados e os dos 
colaboradores. Mas os gerentes e/ou empresários deixam mais explí-
cita a necessidade de agregar, na informação, os aspectos históricos, 
culturais e naturais como forma de atrair o turista. Já os colaboradores 
são mais pontuais, no tocante aos lugares ligados às práticas de lazer e 
esporte, reforçando a ideia da recomendação ao turista do seu retorno 
à cidade e, consequentemente, ao hotel. 

Esses resultados empíricos estão associados ao pensamento de 
Jensen (1999), quando diz que, na modernidade avançada, a informa-
ção é um elemento importante, na medida em que a sociedade dos 
sonhos visa ao consumo, envolvendo muito mais os desejos do que as 
necessidades. Para tal, faz-se necessário que as empresas agreguem 
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seus valores e sua história aos produtos se tiverem como objetivo en-
cantar e fi delizar seus consumidores ou clientes. 

TABELA 11 – Signifi cado e importância do acolhimento N=51/76 e N=51/149

Dimensões 
do Signifi -

cado Acolhi-
mento

Signifi cado Qd. %
Dimensões da 
Importância do 
Acolhimento

Importância Quant. %

Altruísta
Servir/Ajudar/ 
Satisfazer ao 

turista
68 90

Desempenho 
Profi ssional

Capacitação 
Profi ssional/
Serviço de 
Qualidade

71 48

Infra-Estrutura 
Hoteleira

Limpeza e 
conservação 
dos hotéis

40 27

Interacio-
nista

Relação de 
trocas entre 
colabora-do-
res e turistas

8 10

Infra-Estrutura 
Urbana

Transporte 
e acessibi-li-

dade
23 15

Marketing
Divulgação 
da cultura 

local
15 10

Total 76 100 149 100
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Quando perguntados sobre o signifi cado e a importância dos seus 
serviços para o acolhimento ao turista, verifi ca-se mais, uma vez, pela 
tabela 11, que os colaboradores não hesitam em apontar itens como: 
servir, ajudar, satisfazer ao turista (90%), tendo como suporte ao seu 
desempenho profi ssional, a infraestrutura hoteleira (75%). 

TABELA 12 – Fatores importantes no serviço hoteleiro na satisfação do turista n=51/41

Dimensão Fatores Quant. %

Desempenho profi ssional Qualidade profi ssional/Aten-
dimento 31 76

Infra-Estrutura hoteleira Limpeza do local/Conforto/
Instalações 8 19

Conhecimento Informação 2 5
Total 41 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Considerando a grande relevância dessa categoria, é importante 
destacar que, na tabela 12, dentre as respostas dos colaboradores, 41 
(76%) assinalam a dimensão desempenho profi ssional, representado 
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pelo fator qualidade profi ssional e atendimento. Corroborando os da-
dos obtidos pela grande maioria dos colaboradores, os gerentes e/ou 
empresários são unânimes na dimensão altruísta como signifi cado de 
acolhimento em servir, ajudar e satisfazer ao turista, como demons-
tram as falas abaixo. Da mesma forma, acontece com a dimensão do 
acolhimento no desempenho profi ssional e sua importância na capaci-
tação e serviço de qualidade.

“Acolhimento ao turista é: quando ele chega, ele tem que ser 
bem recebido. Geralmente ele chega meio estressado, às ve-
zes ele chega bem, mas na maioria das vezes ele chega estres-
sado [...] tem que ser bem mais calmo, receber ele tranquila-
mente, mostrar o apartamento, deixar ele tranquilo, passar 
as informações cabíveis para que ele se sinta à vontade. De-
pois ele toma um banho, relaxa e vai para a praia” (GIPH).

“Signifi ca é fazer com que os turistas se sintam em casa 
praticamente; além disso, suscitar a curiosidade dele refe-
rente à historia desta terra” (GVBD).

“Receber bem e satisfazer suas necessidades” (GPLDV).

“Bem... acolhimento ao turista é justamente buscar aten-
der às expectativas desse turista, né... tanto em questão de 
conforto, receptividade... eh...opções de lazer, opções de 
cultura... que ele se sinta bem recebido na cidade... opções 
de conhecer também as belezas naturais da Região, de ou-
tros locais, que não sejam, necessariamente, só as praias 
próximas a nós” (GHJA).

Percebe-se que os colaboradores, gerentes e/ou empresários 
concordam que o acolhimento ao turista signifi ca atender às expecta-
tivas do mesmo como cliente. Isso implica em servir com qualidade, 
o que envolve o desempenho profi ssional e a infraestrutura do setor 
hoteleiro. Servir, para Swarbrooke e Horner (2002), signifi ca satisfa-
zer, atender bem às expectativas dos visitantes, fazendo a diferença e 
trazendo cada vez mais ganhos na prestação dos serviços turísticos. 
Boterf (2003) corrobora todas essas ideias dizendo que o diferencial 
competitivo encontra-se na qualidade dos serviços prestados pelos 
colaboradores. Saber investir efi cientemente nos recursos humanos 
(know-how) é imprescindível; logo, a qualidade da gestão do capital 
fi nanceiro ou tecnológico da empresa está em segundo plano. 
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Cultura e a capacitação profi ssional no serviço hoteleiro

TABELA 13 – Fatores admissionais no Setor Hoteleiro. N=51/71

Dimensão Fatores Quant. %
Educação formal e profi s-
sional

Escolaridade/Conhecimento/
Ex-periência 38  54

Prática profi ssional Habilidades/Competências/ 
Marketing pessoal 33  46

Total 71 100
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Os colaboradores foram questionados quanto ao motivo da sua 
contratação nas empresas. Como indica a tabela 13, na dimensão edu-
cação formal e profi ssional, são relevantes os fatores de escolaridade, 
conhecimento e experiência (54%); na dimensão prática profi ssional, 
46% apontaram as habilidades, competências e marketing pessoal. 

Na atuação dos gerentes e/ou empresários, 50% utilizam os fa-
tores de escolaridade, conhecimento e experiência (dimensão formal e 
profi ssional), e 50% consideram relevantes as habilidades, as compe-
tências e o marketing pessoal (dimensão prática profi ssional) na con-
tratação dos seus colaboradores. 

A seguir, os registros ilustram bem os dados apresentados:

“Tem que ter experiência, né? Um pouco de experiência... 
tem que saber lidar com o cliente e tem que ter jogo de cin-
tura”(GIPH).

“Tento ver se está com vontade mesmo de crescer, que é 
uma coisa muito difícil de achar, que o problema maior é 
esse. Eu não fi co olhando se tem 10 anos de experiência ou 
2 meses, mas a vontade de crescer e de conhecer... como te 
falei no começo, muitas pessoas nem sabem uma boa parte 
da história da terra” (GVBD). 

“Nós não olhamos a experiência, mas a vontade que as 
pessoas têm de aprender e crescer profi ssionalmente” 
(GPLDV).

“Uma escolaridade mínima, que traga um português inte-
ressante, pessoas que tenham características próprias para 
atendimento, aptidão para atendimento, mínimo de capaci-
tação e experiência; hoje a gente exige e tenta acompanhar 



419

Representações e Turismo - Imagens e Práticas Socioculturais no Espaço

quando a gente vai contratar, né... quando já é contratado 
busca capacitar nesse sentido também”(GHJA).

Na opinião dos colaboradores, dos gerentes e empresários fi ca 
claro que a educação formal, profi ssional e a experiência são fatores 
fundamentais para a contratação no setor hoteleiro. Assim, saber lidar 
com o turista e visitante, a ambição profi ssional e seu conhecimento 
cultural são pontos-chave para o desempenho e a capacitação profi s-
sional. Essas ideias são reforçadas pelos dados seguintes.

TABELA 14 – Capacitação profi ssional dos colaboradores no setor hoteleiro N=51/102

Existência 
da capacita-

ção
Cursos de 

capacitação Quant. % Motivos da seleção dos 
colaboradores para o curso Quant. %

SIM NÃO

17* 34

Recepção e 
atendimento 
ao público

22 48 Habilidades/Competências/
Marketing  40  39

Garçom 14 30
Qualidade do serviço  26  25

Escolaridade/Conhecimen-
to/Experiência  22  22

Camareira e 
mensageiro 10 22

Valorização profi ssional  13  13

Representações e práticas    1    1

Total 46 100 102 100
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Observa-se, inicialmente, na tabela 14, que 34 dos colaboradores 
responderam que não existe processo de capacitação na empresa. Já 17 
deles afi rmam a existência. Faz-se necessário salientar que 3 dos 17 foram 
capacitados em empresas anteriores a este estudo. Todavia, 48% assina-
laram a participação nos cursos de recepção e atendimento ao público, 
30% em cursos de garçom; os motivos que levaram a essa participação 
foram “Habilidades/Competências/Marketing” (39%), “Qualidade do 
Serviço” (25%) e “Escolaridade, conhecimento e experiência (22%). 

Em relação ao discurso dos gerentes e/ou empresários, 3 afi r-
mam que não possuem nenhum processo de capacitação profi ssional 
na empresa e 1 possui. Em destaque nos registros abaixo:

“No hotel não tem. No hotel, há um tempo atrás, o meu pa-
trão participava de... no Sebrae, de um curso que ajudava 
essa parte de hotéis e hotelaria, de atendimento ao garçom, 
recepcionista...tinha isso há muitos anos atrás...agora não 
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tem nada disso. O critério do hotel é que o funcionário tem 
que vir já preparado, ele não chega aqui e tem uma aula...ele 
entra, a gente dá uma ajuda, a gente dá uma força, dá uns to-
ques pra ele, mas ele já tem que vir sabendo mais ou menos 
o que tem que ser feito. Não tem esse apoio, não” (GIPH).

“Um processo de capacitação, agora, grande a gente não tem, 
estamos começando a fazer um trabalho com a Associação de 
Turismo de Ilhéus, pelo Senac, e vou começar agora a conse-
guir acordo com o Senac e começar a fazer. Além de que, toda 
a vez que eu propus curso, a maioria dos meus funcionários 
não quer, porque acha que está sabendo de tudo” (GVBD).
 
“Não, nós buscamos na cidade, através do Sebrae, Senac, 
alguns cursos profi ssionalizantes e encaminhamos nossos 
colaboradores. Aqui na empresa nós passamos as informa-
ções básicas” (GPLDV).

“Existe um, muito pequeno em relação ao que gostaríamos de 
fazer, por uma certa difi culdade até de investimento. Nós te-
mos uma demanda muito pequena que traz uma difi culdade 
de reinvestir...nós buscamos contratar pessoas capacitadas e, 
quando não encontramos, nós desenvolvemos cursos inter-
nos de gerentes, líderes, tanto no sentido de atendimento, no 
sentido motivacional, uma ou duas vezes no ano, a cada se-
mestre fazemos algumas palestras...palestras de entrosamen-
to, algumas mais técnicas, buscando, assim, manter a equipe 
entrosada e sempre difundir...temos reuniões mensais gerais 
também, que a gente fala de objetivos, metas, conquistas...isso 
já gera uma integração...temos alguns treinamentos técnicos, 
algumas revisões de cursos que a gente já deu antes..mais ou 
menos por aí...mas é basicamente semestralmente”(GHJA).

TABELA 15 – Processo de capacitação profi ssional e sua contribuição. N=51/148

Contribuição Quant. %
Melhorar desempenho profi ssional  27  18
Qualifi cação profi ssional  26  17
Melhoria na qualidade dos serviços  25  16
Melhores condições de trabalho  23  15
Motivação dos colaboradores  21  14
Satisfação dos turistas  15  12
Qualidade das informações culturais  11  8
Total 148 100

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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Conforme a opinião dos colaboradores, na tabela 15 são indica-
das as contribuições de um processo de capacitação profi ssional. Para 
eles, uma capacitação tem a função de melhorar a desempenho pro-
fi ssional (18%), qualifi car profi ssionalmente (17%), melhorar na qua-
lidade dos serviços (16%), melhorar as condições de trabalho (15%) e 
ainda motivar os colaboradores (14%). 

Observa-se que, para essa categoria, foi apresentada mais de 
uma alternativa. O questionamento também foi feito aos gerentes e/
ou empresários, os quais seguiram a mesma linha de raciocínio dos co-
laboradores: melhorar o desempenho profi ssional (3), qualifi car pro-
fi ssionalmente (3), melhorar a qualidade dos serviços (3), satisfazer 
os turistas (2) e garantir mais qualidade nas informações culturais (1). 
Isso fi ca claro nas suas falas:

“Ah... iria proporcionar um atendimento bem melhor, por-
que o hóspede ia chegar, ia procurar saber com a camareira 
como é que faz para ir para tal local, chegar na recepcionis-
ta e saber alguma coisa da cidade, aí ela ia estar capacitada 
para informar, né? Chegando hoje para uma das camarei-
ras elas não iam saber, infelizmente. Uma ou outra sabe, 
mas não a história mesmo toda, que teria que saber. Tem 
alguns mesmo que chegam aqui, sabem da história e fazem 
pegadinha, fi cam perguntando “e aí, como é que é? Ah eu 
já sabia, tô perguntando pra testar, porque você é ilheense, 
pra saber se você tá sabendo da sua história, da sua cultu-
ra” ( GIPH).

“É... pode contribuir, como eu te falei, pra poder crescer 
profi ssionalmente, entender que não é...é pra eles mesmos, 
para poder...ter um pensamento mais amplo, ver um pou-
quinho mais longe e, com certeza, isso vai ajudar o hotel 
a atender melhor o turista. Mas, para ele mesmo, que não 
fi ca limitado naquele dia a dia e vai fi car uma rotina e ele 
vai se cansar” (GVBD).

“Como falei anteriormente, as pessoas podem desempe-
nhar melhor o seu trabalho, atendendo às necessidades dos 
turistas” (GPLDV).

“São enormes. A pessoas entendem num processo de ca-
pacitação; a depender do sentido que seja, as pessoas me-
lhoram o clima organizacional. Isso é uma coisa muito 
interessante: as pessoas entendem melhor os objetivos da 
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empresa, de melhoria para todo mundo, de melhoria em 
comum. Especialmente quando a gente faz capacitações 
motivacionais, a gente refl ete sobre o que somos como pes-
soa, o que somos no meio, o que somos dentro da organi-
zação. Isso ajuda bastante. As capacitações mais técnicas 
melhoram porque nós temos clientes exigentes, que vêm 
de grandes centros, de grandes redes de hotelaria, com cer-
teza já ajuda bastante...entre outros cursos, com certeza a 
colaboração é enorme. Nós vimos pessoas que entraram 
mal falando, tímidos, sem perfi l, inclusive, para a área e 
hoje já recebem elogios, enfi m...acabam chamando atenção 
por prestarem um bom serviço. Então a capacitação é es-
sencial para o crescimento da organização” (GHJA).

Mesmo considerando que a maioria dos colaboradores não pos-
sui capacitação profi ssional oferecida pelo setor hoteleiro de Ilhéus ou 
mesmo por intermédio da setorização (Senac e Sebrae), todos enten-
dem a necessidade desse processo e as contribuições daí advindas para 
o setor hoteleiro da cidade. São consequências da capacitação: atendi-
mento com qualidade; qualidade das informações culturais; melhor 
desempenho do trabalho; satisfação dos clientes, no caso, os turistas.

Os resultados apontam que, no setor hoteleiro de Ilhéus, predo-
mina o treinamento, e não a capacitação profi ssional. Segundo Pache-
co (2005), o treinamento pode ter duas dimensões: comportamental 
e profi ssional. Essa última visa à assimilação de novos hábitos, conhe-
cimentos, técnicas e práticas voltadas para a satisfação dos clientes no 
exercício da profi ssão. Assim, tanto os colaboradores como os geren-
tes e/ou empresários estão conscientes da necessidade de ir além do 
treinamento, como forma de habilitar as pessoas para compreender e 
desenvolver suas atividades. Logo, capacitar é tornar as pessoas habi-
litadas e qualifi cadas para o desempenho de uma função em um deter-
minado trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados de pesquisa apontam para a necessidade de capa-
citação profi ssional, tendo como base o recurso humano, principal-
mente levando-se em consideração os aspectos das representações, da 
identidade e das práticas culturais. 

Afi m de nortear as sugestões, recomendações e estratégias para 
o processo de capacitação profi ssional no setor hoteleiro, lembra-se o 
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perfi l dos participantes da pesquisa para, em seguida, entender os mo-
delos propostos e os novos questionamentos para futuras pesquisas.

O perfi l dos colaboradores, gerentes e empresários do setor ho-
teleiro é caracterizado, na sua maioria, por mulheres, com o nível de 
escolaridade entre o superior e ensino médio completos. A maioria dos 
colaboradores nasceu em Ilhéus, com situação inversa para os geren-
tes e empresários; entretanto, todos moram na cidade há mais de cin-
co anos.

A noção de cultura e identidade cultural dos colaboradores, ge-
rentes e/ou empresários tem uma relação estreita com suas vivências 
no lugar turístico, o território ilheense. Nessa perspectiva, acredita-se 
que o legado cultural dos colaboradores, gerentes e/ou empresários 
do setor hoteleiro está diretamente ligado às práticas culturais e a uma 
memória histórica que trazem uma efi cácia para o enriquecimento da 
sua cultura. Vale salientar que todas essas práticas exercidas nos seus 
lugares de vivência fazem parte de um repertório de conhecimentos 
transmitidos ao sujeito no decorrer de sua vida. 

O legado cultural tem relação com as práticas dos colaboradores, 
gerentes e/ou empresários, lembrando apenas que os primeiros têm 
suas raízes no lugar vivido (Ilhéus), ao passo que os outros exercem 
suas práticas sociais e culturais na cidade, mas adquiriram um legado 
a partir da história da cidade, que eles entendem ser importante para 
o turismo. Assim, elementos importantes para a cultural local são os 
objetos artesanais e a literatura amadiana. 

As práticas culturaise de lazer exercidas pelos colaboradores, ge-
rentes e/ou empresários, não só garantem a sua participação na vida 
social como reforçam a sua identidade.

Os fatores que contribuem com o desempenho profi ssional dos 
colaboradores, base da qualidade dos serviços no setor hoteleiro, es-
tão na capacidade do sujeito em satisfazer a necessidade dos clientes. 
Logo, a atenção e a compreensão dos sentimentos desprendidos nesse 
serviço são características essenciais dos profi ssionais de acolhimento. 
Ao mesmo tempo, devem entender o lugar onde vivem como forma de 
expressar ideias sobre o mesmo, a fi m de que o turista ou visitante se 
sinta acolhido. 

Já em relação às práticas culturais e à informação, acredita-se na 
necessidade de agregar, nelas os aspectos históricos, culturais e natu-
rais como forma de atrair a clientela. Logo, indicar os lugares das prá-
ticas de lazer e esporte daqueles que estão no serviço hoteleiro servem 
de base para a informação e a recomendação ao turista, peça impor-
tante para o seu retorno à cidade e, consequentemente, ao hotel. 
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Na modernidade avançada, a informação é um elemento impor-
tante, na medida em que a sociedade dos sonhos visa ao consumo, 
envolvendo muito mais os desejos do que as necessidades. Para tal, 
faz-se necessário que as empresas venham agregar seus valores e sua 
história aos produtos se os empreendedores tiverem como objetivo en-
cantar e fi delizar seus consumidores ou clientes. 

No tocante ao signifi cado e importância do acolhimento, o con-
ceito dos participantes reforça o que foi visto na teoria, pois o mes-
mo é defi nido como atender às expectativas do cliente. Isto implica 
em servir com qualidade, o que envolve o desempenho profi ssional e 
a infraestrutura no setor hoteleiro. Logo, “servir” signifi ca satisfazer, 
atender bem às expectativas dos visitantes, fazendo a diferença e tra-
zendo cada vez mais ganhos na prestação dos serviços turísticos. Esse 
diferencial competitivo encontra-se na qualidade dos serviços presta-
dos pelos colaboradores. Saber investir efi cientemente nos recursos 
humanos (know how) é imprescindível; logo a qualidade da gestão do 
capital fi nanceiro ou tecnológico da empresa está em segundo plano. 

O processo de capacitação profi ssional pode ser enriquecido pe-
las representações e práticas culturais, na medida em que, na dimen-
são local, grande parte os colaboradores ilheenses não possui capacita-
ção profi ssional oferecida pelo setor hoteleiro, a não ser em função da 
setorização. Essa capacitação deve partir, antes de tudo, da necessida-
de de atendimento com qualidade para satisfazer o turista, envolvendo 
informações culturais e desempenho no trabalho.

Predomina o treinamento profi ssional em detrimento da capaci-
tação profi ssional. O primeiro é entendido como a assimilação de no-
vos hábitos, conhecimentos, técnicas e práticas voltados para a satis-
fação dos clientes no exercício da profi ssão. O segundo, a capacitação, 
é entendido como habilitar e qualifi car as pessoas para o desempenho 
de uma função, um determinado trabalho. Para atingir esse objetivo, 
tanto os colaboradores como os gerentes e/ou empresários estão cons-
cientes da necessidade de ir além do treinamento, como forma de ha-
bilitar as pessoas para compreender e desenvolver suas atividades.

A partir dessas considerações, algumas pistas foram apreendidas 
a fi m de elabor um do modelo de capacitação profi ssional para o setor 
hoteleiro (FIGURA 6).

Como sugestões e contribuições, apresentamos:

• Atenção dos colaboradores e a compreensão dos sentimen-
tos desprendidos neste serviço são capacidades essenciais 
dos profi ssionais de acolhimento;
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• Os colaboradores devem possuir determinadas atitudes e 
valores e, ao mesmo tempo, entender o lugar onde eles vi-
vem, a fi m de expressar ideias do mesmo, para que o turis-
ta ou visitante se sinta acolhido; 

• Necessidade dos colaboradores de agregar, na informação, 
os aspectos históricos, culturais e naturais, como forma de 
atrair o turista;

•  Necessidade dos empresários e/ou gerentes irem além 
do treinamento, como forma de habilitar os colaborado-
res para compreenderem e desenvolverem suas atividades 
com efi ciência e efi cácia;

• O diferencial competitivo encontra-se na qualidade dos 
serviços prestados pelos colaboradores. Recomenda-se in-
vestir efi cientemente nos recursos humanos (know-how), 
em primeiro plano, sem perder de vista a qualidade da ges-
tão do capital fi nanceiro ou tecnológico.

O modelo abaixo representa o ciclo da capacitação profissio-
nal que o setor hoteleiro pode utilizar com os colaboradores do 

Figura 6 – Modelo de capacitação profi ssional do setor 
hoteleiro, Ilhéus, BA.

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

RELEASE
CULTURAL

DIMENSÃO
ESPORTE E

LAZER

DIMENSÃO
POLÍTICA
CULTURAL

CINE
CULTURAL

Fonte:  Dados de pesquisa, 2011.
Nota: Elaboração do pesquisador, 2011.
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setor hoteleiro. Para a sua execução, salienta-se a importância de 
seguir alguns procedimentos (FIGURAS 7 e 8), a fim de atingir os 
objetivos propostos no planejamento de capacitação profissional. 
Esta é uma organização racional de ideias, que propõe responder 
às seguintes questões: quem deverá ser capacitado? Como deve ser 
capacitado? Quantos devem ser capacitados? Qual o tempo de du-
ração da capacitação? Quem deverá capacitar?

Figura 7 – Procedimentos do processo de capacitação profi ssional

No 1º dia da capacitação todos os co-
laboradores deverão visitar os centros 
de artesanatos, artísticos, as praias de 
Ilhéus em parceria com a caravana cul-
tural, guias turísticos e historiadores da 
cidade.

No 2º dia da capacitação todos os cola-
boradores visitarão os bairros populares, 
centros e prédios históricos ainda na ca-
ravana cultural com os guias turísticos e 
historiadores da cidade.

No 3º dia Deverá ser exibido com a pre-
sença do instrutor do próprio hotel uma 
coletânea de fi lmes, durante 8 horas (ci-
vididas em amnhá e tarde), da história 
contada através dos romances de Jorge 
amado sobre a cidade de Ilhéus.

No 4º e último dia, dependendo do nú-
mero de colaboradores será estipulada 
a carga horária. Assim cada colaborador 
deverá apresentar um release cultural 
como forma de avaliação dos conhei-
cmentos obtidos durante estes 03 dias 
de capacitação. Deverá ser realizado no 
hotel com a presença dos gestores e o 
instrutor onde o melhor trabalho será es-
colhido para ser exibido pelo hotel para 
seus hospédes em um quadro denomi-
nado Call Cultural.

RELEASE
CULTURAL

DIMENSÃO
POLÍTICA
CULTURAL

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

DIMENSÃO
ESPORTE E

LAZER

CINE
CULTURAL

Fonte:  Maia, 2005.
Nota: Elaboração do pesquisador, 2011.
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Para se atingir certa excelência na qualidade dos serviços no se-
tor hoteleiro, além do modelo e de seus procedimentos para a capaci-
tação profi ssional, sugere-se aqui que sejam incluídos no processo de 
recrutamento e seleção (FIGURA 13), alguns requisitos básicos:

Figura 8 – Requisitos básicos no processo admissional do setor hoteleiro

No recrutamento será exigido os requisitos para exe-
cução do cargo como: escolaridade, experiência e 
competências necessárias;

Além dos requisitos para o cargo o candidato deverá 
possuir conhecimentos culturais, históricos sobre a ci-
dade de Ilhéus.

Na entrevista de emprego deverá ser elaborada acres-
cida de questões sobre cultura, identidade, legado e 
práticas culturais de Ilhéus.

Na dinâmica de grupo e nos testes de conhecimentos 
o tema propostos deverão agregar informações ao tu-
rista em relação às práticas culturais dos candidatos.

RECRUTAMENTO

PROCESSO DE 
ADMISSÃO

SELEÇÃO

ENTREVISTA 
DE EMPREGO

DINÂMICA 
DE GRUPO E 

TESTES DE CO-
NHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE 
CULTURA E 
PRÁTICAS 

CULTURAIS 
EXECIDAS PELO 

CANDIDATO

EXIGÊNCIAS 
PARA 

EXERCER O 
CARGO

Fonte:  Dados de pesquisa, 2011. 
Nota: Elaboração do pesquisador, 2011.

O modelo sugere que, no recrutamento, além da escolaridade, 
experiência e competência necessárias para o cargo, sejam exigidas 
noções de cultura e práticas culturais do candidato. Já na seleção, a 
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entrevista deverá contemplar questões ligadas aos seus conhecimen-
tos histórico-culturais. E, fi nalmente, ainda na seleção, as dinâmicas 
de grupo e os testes específi cos devem também incluir os elementos da 
identidade e das práticas culturais.

Salienta-se que esta pesquisa atingiu o que lhe foi proposto, na 
medida em que buscou compreender as representações e práticas 
culturais dos colaboradores do setor hoteleiro, a fi m de estabelecer 
a relação com o seu processo de capacitação profi ssional. Entretan-
to, entende-se aqui que os resultados atingem apenas os colabora-
dores desse setor. Portanto, lança-se para as próximas pesquisas o 
questionamento acerca de como as práticas culturais dos gerentes e 
empresários infl uenciam no processo de gestão de pessoas no setor 
hoteleiro.
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Percebemos que a maioria 
dos estudos, no Brasil e no 
mundo, em Antropologia, 
Sociologia, Geografi a, Eco-
nomia, Administração, tem 
uma preocupação com os 
impactos do turismo sobre 
os aspectos social, cultu-
ral, ambiental e econômico. 
Entretanto, menos atenção 
têm recebido temas como 
alteridade como processo de 
interação e relação entre os 
sujeitos num determinado 
ambiente, onde a visão do 
outro permite compreender 
o mundo; constituição da di-
ferença; relações de gênero; 

relações inter-étnicas no tra-
balho; modos de produção e 
de representações sociais.

Foi com este intuito que sur-
giu este livro, no sentido de 
desvelar caminhos teóricos 
e epistemológicos para uma 
análise do turismo como fe-
nômeno social. Ele se dirige a 
todos os estudiosos, pesqui-
sadores, profi ssionais e ges-
tores públicos e privados que 
atuam, direta e indiretamen-
te, com a educação, geografi a  
e o turismo.

A perspectiva de utilizar a noção de repre-
sentações sociais, que são já práticas so-
ciais altamente regradas e ritualizadas, é 

a de pensar a realidade social como sendo 
construída, nada tendo natural, ou ainda 
como o resultado do desenvolvimento es-
pontâneo da mente humana. Concebida 

como socialmente construída, a realidade 
social perde toda sua substancialidade, 

abrindo caminho para a compreensão da 
forma como sistemas simbólicos ou con-
juntos de símbolos e signos se articulam.

Euler David de Siqueira
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