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RESUMO 

  

Esta tese traz uma contribuição para a análise geográfica do turismo que, 

fundamentada na teoria crítica da estética da mercadoria, reconhece alguns aspectos 

da produção do espaço e da subordinação do trabalho aos interesses de reprodução 

do capital. Procura demonstrar, a partir da análise socioespacial do turístico município 

de Itacaré, no sul da Bahia, que dos processos de produção do turismo, fundados na 

estética da mercadoria, derivam diferentes formas de alienação social (do consumo e 

do lazer, do trabalho e do espaço) e, de modo perverso para a população local, uma 

nítida precarização das relações do trabalho. Na primeira parte, após a descrição dos 

conceitos instrumentais da teoria, a tese remonta à gênese e à evolução do turismo, 

no sentido do reconhecimento da produção estética que ocorre desde origens elitistas 

de viagem. Em seguida, apresenta as manifestações da estética da mercadoria no 

turismo contemporâneo, reconhecidas pela padronização da sensualidade dos turistas, 

pela criação de marcas para os lugares e pela produção de certificações ambientais, 

sempre visando à valorização dos produtos turísticos. Na segunda parte da tese, 

depois de identificados os tipos e descritos os processos de trabalho no turismo, 

segue uma análise de algumas manifestações da estética da mercadoria aplicadas 

aos seus trabalhadores, notadamente uma padronização da solicitude e do 

servilismo dos empregados. Um ensaio bibliográfico sobre a acumulação flexível e o 

controle da força de trabalho na contemporaneidade, antecede a exposição dos 

modos recorrentes de precarização do trabalho no turismo, bem como a 

apresentação dos resultados de uma análise sobre a distribuição espacial da 

informalidade do trabalho no turismo do Brasil. Na terceira parte, são apresentados 

os resultados da pesquisa empírica: uma análise socioespacial (em escala regional e 

local) sobre a produção do turismo em Itacaré, enfatizando as condições objetivas dos 

trabalhadores. Em escala regional, a análise mostra como se formou a região sul da 

Bahia, com destaque para a transformação da antiga região produtora de cacau em 

uma zona turística, por meio do reconhecimento das manifestações da estética da 

mercadoria no uso do espaço regional para a produção do turismo. Em escala local, a 

análise reconhece as transições funcionais de Itacaré: nascida aldeamento indígena, 

tornada porto cacaueiro (logo decadente) e, da pouco, transformada em destino 



“ecoturístico”. Em seu detalhamento, a análise local apresenta a evolução urbana 

recente da cidade de Itacaré, além de uma discussão sobre como o turismo produz 

espaços seletivos no município, de modo especial na costa sul, onde a instalação 

de resorts torna exclusivos os espaços, para uso somente daqueles turistas que neles 

podem consumir. Neste contexto, a apropriação da ideia de sustentabilidade 

ambiental e a utilização de um “marketing verde”, servem à reprodução estética da 

mercadoria do turismo em Itacaré, inclusive criando estratégias de segmentação de 

mercado. Por trás de toda essa alienante produção turística de consumo e de lazer, 

ocorre uma desvalorização do trabalhador e uma precariedade das relações de 

trabalho, que afetam diretamente as condições de existência da população local, esta 

também alienada pelo turismo no seu próprio trabalho e lugar. 
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ABSTRACT 

  

This thesis makes a contribution to the geographical analysis of tourism which, based 

on the critical theory of commodity aesthetics, recognizes some aspects of space 

production and the subordination of labor to the interests of capital reproduction. It 

seeks to demonstrate, from the socio-spatial analysis of the touristic municipality of 

Itacare, in Bahia’s southern, that the processes of tourism production, based on 

commodity aesthetics, derive different forms of social alienation (for consumption and 

leisure, work and space) and in a perverse way to local people, a clear precarious labor 

relations. In the first part, after the description of instrumental concepts of the 

theory, the thesis goes back to the genesis and evolution of tourism, towards the 

recognition of aesthetic production that occurs from elitist origins of travel. It then 

presents the manifestations of commodity aesthetics in contemporary tourism, 

recognized by the standardization of the sensuality of tourists, by the development of 

brands for places and by the production of environmental certifications, aiming the 

enhancement of tourism products. In the second part of the thesis, once identified the 

types of employment in tourism, follows an analysis of some manifestation of 

commodity aesthetics applied to its workers, notably a standardization of solicitude 

and servility of employees. A bibliographical essay on flexible accumulation and the 

control of labor force in the contemporary age precedes the exposition of the 

recurrent precarious modes of employment in tourism, as well as the presentation of 

the results of an analysis on the spatial distribution of informal employment in Brazil’s 

tourism. In the third part are presented the results of empirical research: a socio-

spatial analysis (in regional and local scale) on the production of tourism in Itacare, 

emphasizing the objective conditions of local workers. On a regional scale, the analysis 

shows how the southern region of Bahia was formed, highlighting the transformation 

of the old cacao-producing region into a touristic zone, through the recognition of 

commodity aesthetics manifestations in the use of the regional space for tourism 

production. On a local scale, the analysis recognizes the functional transitions of 

Itacare: born Indian village, made cocoa port (soon decadent) and, just now, 

transformed into an “ecotouristic” destination. On the detail, the local analysis 

presents the recent urban evolution of the city of Itacare, besides a discussion about 



how tourism produces selective spaces in the municipality, especially in the south 

coast, where the installation of resorts turn the spaces exclusive, only for the use of 

those tourists who can consume on it. In this context, the appropriation of the idea of 

environmental sustainability and the use of a “green marketing” serve to aesthetics 

(re) production of tourism commodity in Itacare, including creating strategies for 

market segmentation. Behind all this alienating touristic production of consumption 

and leisure, occur workers devaluation and a precariousness of labor relations, which 

directly affect the living conditions of local people, this one also alienated by tourism in 

their own work and living place. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta tese sobre a estética da mercadoria no turismo, que tem como referência 

geográfica o espaço de Itacaré, no sul da Bahia, se constitui numa produção que diz respeito 

a um momento de minha trajetória de estudos sobre o município baiano, iniciada há uma 

década. Análises das transformações socioespaciais, bem como análises de soluções para as 

demandas exigidas pela inserção do turismo em Itacaré, estão presentes nessa trajetória de 

estudos desde a minha primeira pesquisa sobre o município, uma monografia de 

bacharelado em Geografia intitulada “Mapeamento e análise da rede hidrográfica da bacia 

do rio Jeribucassu, Itacaré, Bahia” (MELIANI, 2001). 

A opção por estudos de geografia física estava ligada ao meu interesse inicial com as 

questões ambientais, que me motivaram, inclusive, ao ingresso no curso de graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 1994. Orientado pelo 

professor Joel Pellerin, conclui a monografia e continuei estudando Itacaré, desta vez no 

mestrado em Geografia da mesma universidade, quando realizei uma pesquisa sobre a 

geomorfologia das bacias dos rios Jeribucassu e Burundanga (MELIANI, 2003). A bacia do 

Jeribucassu foi escolhida como recorte espacial de estudo já em função do turismo, porque 

houve uma ampliação do sistema de captação de água da cidade de Itacaré, em 1996, que 

incluiu uma captação no rio Jeribucassu, visando atender o aumento da demanda verificada 

pela presença de turistas.  

Em 2002, ainda cursando o mestrado, estive professor colaborador no curso de 

graduação em geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), onde tive a 

oportunidade de continuar os estudos sobre Itacaré, participando do grupo de professores e 

alunos que conviviam no laboratório de geoprocessamento da UDESC, o GeoLab. Ainda me 

utilizando do instrumental característico da geografia física, elaborei um mapeamento 

temporal da cobertura vegetal da bacia do Jeribucassu (com a colaboração do então 

graduando em geografia da UDESC, hoje geógrafo, Maurício Silva) e procurei compreender a 

dinâmica socioespacial de desmatamento reconhecida (MELIANI e SILVA, 2005).  

Em março de 2004, depois de aprovado em concurso público, fui nomeado Professor 

Assistente de Geografia Regional da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, 

na Bahia. Além das atividades docentes, coordenei projetos de pesquisa acadêmica que 
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possibilitaram, além dos resultados empíricos propriamente ditos, a iniciação científica e a 

elaboração de monografias de alunos de graduação em geografia da instituição. O inventário 

de dados acumulado na elaboração de estudos anteriores sobre a bacia do Jeribucassu, em 

Itacaré, de início, permitiu a proposição de um estudo integrado do meio físico da bacia, 

tendo como base uma análise geossistêmica (MELIANI, 2004).  

Na Bahia, trabalhando em Ilhéus, próximo à Itacaré, com apoio da UESC, munido de 

um banco de dados sobre as características físicas da bacia do Jeribucassu e contando com a 

ajuda de graduandos, que desenvolviam seus projetos de iniciação científica, foi possível me 

dedicar a um estudo hidrográfico de maior qualidade analítica (MELIANI, 2006). A partir de 

então, em parceria com o professor geólogo Ronaldo Lima Gomes, também da UESC, 

pesquisei os processos de expansão urbana da cidade de Itacaré, com ênfase na degradação 

ambiental e na formação de áreas de risco à ocupação humana (MELIANI e GOMES, 2006). 

Apesar da marcante vertente ambiental como referência teórica e metodológica, este 

projeto possibilitou estudos paralelos sobre a formação socioespacial de Itacaré, que 

resultou em considerações mais críticas quanto ao modo de implantação do turismo no 

município, publicada no artigo “De porto cacaueiro a destino turístico: transição funcional e 

permanência do espaço derivado de Itacaré, Bahia” (MELIANI, 2006). 

Sentindo-me limitado pelos resultados físico-quantitativos, insuficientes para 

reconhecer as causas objetivas da produção do espaço em função da inserção do turismo 

em Itacaré, motivei-me à seleção do curso de doutorado em geografia da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), no início de 2007. A localização nordestina da universidade, 

sua tradição em geografia e a área de concentração do curso, com linha de pesquisa em 

estudos urbanos, foram determinantes na escolha deste curso para minha pós-graduação. 

As necessidades de conhecimento teórico, notadamente os de natureza geográfica, 

sociológica e filosófica, levaram-me à orientação da professora Edvânia Tôrres Aguiar 

Gomes, que me apresentou a possibilidade de se utilizar a teoria “crítica da estética da 

mercadoria”, bem como o “trabalho” enquanto categoria de análise da produção de espaços 

do turismo. 

No doutorado, cursei disciplinas básicas para a elaboração de uma tese, desde as de 

cunho mais normativos, como “Métodos e Técnicas de Pesquisa”, até as de maior 

aprofundamento geográfico, como em “Estudos Avançados em Epistemologia e Metodologia 

da Geografia”, que nos levou ao resgate de conceitos e debates geográficos, bem como ao 
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conhecimento dos fundamentos e desafios da geografia. Cursei também a disciplina 

“Estudos sobre a relação sociedade-natureza”, que possibilitou a leitura e o debate sobre a 

questão ambiental, notadamente as relações econômico-ecológicas dentro de uma 

perspectiva histórica, filosófica e geográfica. Em “Análise regional e políticas regionais”, 

tivemos a oportunidade de estudar abordagens teórico-conceituais e modelos de análise 

regional, bem como conhecer algumas políticas públicas regionais aplicadas à organização 

de territórios.  

Fui aluno de disciplinas que trataram com profundidade a temática da produção do 

espaço, notadamente dos espaços urbanos e dos espaços do turismo. Em “Estudos 

avançados em urbanização” estudamos os circuitos socioeconômicos da cidade, bem como 

as morfologias, as delimitações e as estruturas do espaço intraurbano, entre outros temas. A 

partir das relações entre espaço, paisagem e ambiente, estudamos, na disciplina “Geografia 

e turismo: análise para gestão dos ambientes”, as alterações espaciais derivadas da 

expansão do turismo, além de modelos da atividade dentro de uma dimensão ambiental 

aplicada ao planejamento. 

Junto ao programa de pós-graduação em Serviço Social da UFPE, fui aluno da 

disciplina “Trabalho na contemporaneidade”, quando conheci os fundamentos teóricos e 

metodológicos do “mundo do trabalho”. Dentre os diversos temas estudados, destaco as 

“dimensões de espaço e tempo e as novas estratégias de produção capitalista”, que me 

motivou ainda mais às possibilidades de aplicação do trabalho como categoria de análise 

geográfica. Nesta disciplina, tive a oportunidade de participar de uma visita técnica à cidade 

de Toritama, no agreste pernambucano, junto com meus colegas de sala e membros da 

equipe do projeto de pesquisa (“Arranjos produtivos locais e trabalho precário”) e do projeto 

de extensão (“Questão social nos arranjos produtivos locais – a realidade de Toritama”), 

ambos do Departamento de Serviço Social da UFPE.  

No campo, em Toritama, pudemos observar a estreita relação dos processos de 

produção têxtil com a organização do espaço geográfico, no contexto contemporâneo de 

precariedade do trabalho. Com a colaboração da professora Edvânia Tôrres Aguiar Gomes, 

os processos de trabalho foram analisados em função das implicações socioespaciais 

advindas da atividade produtiva em Toritama. A partir desta análise apresentei um ensaio 

intitulado “Precarização do trabalho nos processos de produção têxtil e a formação de 

espaços liminares em Toritama, Pernambuco”, à disciplina “Seminários de Tese” do 
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Programa de Doutorado em Geografia da UFPE que, em seguida, foi publicado na revista 

Geografia da UFPE (MELIANI e GOMES, 2007). 

Em 2009, tive a oportunidade de realizar um estágio de Doutorado (sanduíche), 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na 

“Universitá Ca’Foscari di Venezia” (UNIVE), na Itália, tendo como co-orientador estrangeiro o 

professor Alessandro Gallo, do Departamento de Estudos Históricos da UNIVE. O estágio 

possibilitou a participação em eventos na Itália, Holanda e Portugal, além da elaboração de 

pesquisas, inclusive com resultados publicados, sobre a produção do turismo em Veneza 

(GIRARDI-ALVES e MELIANI, 2009) e sobre as contradições entre a importância do 

trabalhador e a precarização das relações de trabalho no turismo (MELIANI e GOMES, 2010). 

 A tese, aqui apresentada, representa o atual momento dessa trajetória de estudos 

sobre Itacaré, que se iniciou há 10 anos, justamente quando o turismo se inseriu de forma 

mais contundente no município, promovendo transformações socioespaciais significativas. 

Segundo Umberto Eco (1977, p. 02), uma tese se constitui num trabalho original de pesquisa, 

com a qual o candidato deve demonstrar ser um estudioso capaz de fazer avançar a disciplina 

a que se dedica. Em termos gerais, não sei o quanto foi possível atender essa exigência com a 

tese que apresento, todavia, em termos regionais, acredito que ela contribui para o 

conhecimento geográfico do sul da Bahia e sobre a geografia de Itacaré em especial.  

 

 

1.1 Sobre o método 

 

 

Procurando atender essa exigência de contribuição original à geografia, busquei 

fundamentos em outras ciências, notadamente na Sociologia, onde encontrei referencial na 

teoria “crítica da estética da mercadoria”, enunciada por Wolfgang Fritz Haug. A 

apresentação e a divulgação das mercadorias, que influenciam a consciência e orientam o 

comportamento para o consumo, enfatizam técnicas e fenômenos do capitalismo que, 

segundo Haug (1986, p. 247), para Marx ainda eram insignificantes. Em seu livro “Crítica da 

estética da mercadoria”, Haug (1997) propõe uma contribuição para a análise sociológica do 

destino da sensualidade e do desenvolvimento das necessidades do capitalismo, numa 
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perspectiva crítica, por descrever a forma de funcionamento de seu objeto e as condições de 

sua possibilidade, bem como a sua contrariedade e seus desdobramentos históricos.  

No prefácio da obra, Haug (1997) chama logo a atenção para a sua utilização do 

conceito de “estética”, preocupando-se com a confusão que alguns leitores podem fazer 

associando-o com a arte. Para Haug, a princípio, o conceito designa a ideia de 

“conhecimento sensível”, que ele utiliza com um duplo sentido, “tal como o assunto exige”: 

ora tendendo para a “sensualidade subjetiva”, ora tendendo mais para o “objeto sensual”. A 

partir dos conceitos enunciados por Haug, por ele oferecidos como instrumentos, me propus 

à tarefa de deduzir, desenvolver e descrever as manifestações da estética da mercadoria no 

turismo, um campo econômico brevemente analisado por Haug em apenas uma das quatro 

obras dele que tive acesso (HAUG, 2005). A “padronização dos vendedores”, uma das 

manifestações da estética da mercadoria descritas por Haug (1997), foi o elo para as minhas 

preocupações com o precário “mundo do trabalho” do turismo que, apesar de muitas vezes 

comentado em diferentes estudos, não parece contar com uma análise um pouco mais 

detalhada, como a que aqui propus.  

Procuro mostrar com a tese, como a estética da mercadoria reveste o turismo que, 

por ser um produto intangível, seleciona e se apropria de determinados espaços dos lugares 

(os “destinos turísticos”), produzindo-os para serem consumidos como mercadorias pelos 

turistas. Aqui talvez caiba uma primeira demarcação conceitual no que se refere ao uso dos 

termos “espaço” e “lugar”, que empregados muitas vezes nesta tese como conceitos 

descritivos e explicativos da análise geográfica que propus. A tese parte do entendimento do 

espaço como um “conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações”, nos 

termos de Santos (2002, p. 64), com “formas” e “funções” organizadas numa “estrutura 

espacial”, por onde os “processos” de reprodução social acontecem. De acordo com Santos 

(2002, p. 63), o sistema de objetos condiciona as ações e o sistema de ações leva à criação 

de objetos novos, ou se realiza sobre objetos preexistentes. Assim, para Santos (2002, p. 62), 

 

(...) a geografia poderia ser construída a partir da consideração do espaço como um 
conjunto de fixos e de fluxos. Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem 
ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem os lugares. Os fluxos são o 
resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, 
modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também, se 
modificam.  
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Como “lugar” entendo os espaços do “acontecer solidário”, nos termos de Milton 

Santos, do modo como nos esclareceu Souza (2005, p. 253), onde as solidariedades do (no) 

lugar definem usos do espaço, geram valores de múltiplas naturezas (culturais, 

antropológicos, econômicos, sociais, financeiros, etc.) e, portanto, pressupõem 

coexistências. Cada lugar a seu modo, reproduz o País e o Mundo segundo uma “ordem 

unitária que cria diversidade, pois as determinações do todo se dão de forma diferente, 

quantitativa e qualitativamente, para cada lugar” (SANTOS, 2002, p. 125). “Os lugares são 

condição e suporte das relações globais que, sem eles, não se realizariam” (SANTOS, 2002, p. 

156). Citando respectivamente Maria Laura Silveira e Ana Fani A. Carlos, Santos (2002) 

entende que o ‘lugar não é um fragmento, é a própria totalidade em movimento que, 

através do evento, se afirma e se nega, modelando o subespaço do espaço global’; e que ‘o 

lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se anuncia e a 

especificidade histórica do particular’ (p. 125).  

Nestes termos, de acordo com Souza (2005, p. 253), o lugar é o “palpável”, é quem 

recebe os impactos do mundo que o controla remotamente e, em função dessa 

materialidade, é no lugar que residem possibilidades de resistência aos processos perversos 

do mundo, em função da possibilidade real e efetiva da comunicação, da troca de 

informação e da construção política. Como afirmou Santos (2002), “O lugar é o quadro de 

referência pragmática do mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 

condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 

através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 

criatividade” (p. 322).  Segundo Santos (2002, p. 313), com o papel que a informação e a 

comunicação alcançaram em todos os aspectos da vida social, o cotidiano de todas as 

pessoas se enriquece de novas dimensões, entre elas, a “dimensão espacial”, uma espécie 

de “quinta dimensão do espaço banal dos geógrafos”.  

É através do entendimento desse conteúdo geográfico do cotidiano que, de acordo 

com Santos (2002), poderemos “contribuir para o entendimento da relação entre espaço e 

movimentos sociais, enxergando na materialidade, esse componente imprescindível do 

espaço geográfico que é, ao mesmo tempo, uma condição para a ação; uma estrutura de 

controle, um limite à ação; um convite à ação” (p. 321). Nesse sentido, o espaço possui essa 

“conexão materialística” de um homem com o outro que, segundo Santos (2002, p. 321), 
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estando presente num cotidiano compartido entre diversas pessoas, firmas e instituições, 

faz com que a cooperação e o conflito sejam a base da vida em comum nos lugares.  

Harvey (2010, p. 195) faz uma descrição do que ele chama de a “mais simples das 

práticas cotidianas” (“formulada na geografia temporal na qual Hagerstrand foi pioneiro”), 

onde os indivíduos são considerados agentes movidos por um propósito, engajados num 

projeto através do movimento no espaço. As “biografias individuais”, diz Harvey (2010, p. 

195), podem ser tomadas como “trilhas de vida no espaço-tempo” que, começando com as 

rotinas cotidianas de movimento (da casa para a fábrica, as lojas, a escola, e de volta pra 

casa), estendem-se a movimentos migratórios que alcançam a duração da vida (por 

exemplo: juventude no campo, treinamento profissional na cidade grande, casamento e 

mudança para subúrbios, e aposentadoria passada no campo). De acordo com Harvey (2010, 

p. 195), com recursos temporais finitos e com a “fricção da distância” (medida em tempo e 

gastos necessários para vencê-la), é preciso encontrar tempo para comer, dormir e etc., e os 

projetos sociais sempre encontram “restrições de contato”, especificadas como a 

necessidade de intersecção das trilhas de tempo-espaço de um ou mais indivíduos para que 

qualquer transação social seja realizada. “Essas transações ocorrem tipicamente no âmbito 

de um padrão geográfico de “estações” disponíveis (lugares onde certas atividades, como 

trabalhar, fazer compras, etc., ocorrem) e “domínios” em que certas interações sociais 

prevalecem” (HARVEY, 2010, p. 195). 

Na introdução da tese, apresento como no cotidiano dos lugares produzidos pelo 

turismo, o capital subordina o trabalho aos seus interesses de reprodução, precarizando as 

relações trabalhistas, apesar da importância fundamental que tem o trabalhador para a 

produção do turismo. Além da precarização, a “alienação do trabalho” (MARX, 2006, p. 110), 

comum aos processos produtivos capitalistas, inclusive os do turismo, se intensifica com a 

“alienação do espaço do homem” (SANTOS, 2007, p. 28), já que o trabalhador do turismo 

tende a estranhar o seu lugar de vida (onde nasceu e se criou), tornado para ele, pela 

produção do turismo, num mero instrumento de trabalho. Aliás, a produção do turismo 

provoca alienações não somente no trabalhador, mas também de modo importante no 

turista, em função da alegada, mas inexistente, liberdade de se consumir a prática de lazer da 

viagem turística. A precarização do trabalho e as alienações são as premissas desta tese, já 

que, por meio delas e de uma revisão bibliográfica, construí os argumentos e busquei 

comprová-los através de um estudo empírico: uma análise da produção do espaço de Itacaré.  
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Na parte I (“Turismo e estética da mercadoria”), apresento um capítulo sobre a teoria 

crítica de Haug, descrevendo os conceitos enunciados por ele, que me serviram como 

categorias de análise para o estudo da estética da mercadoria no turismo: a padronização da 

sensualidade dos consumidores, a inovação estética da mercadoria, a criação dos artigos de 

marca e a padronização dos vendedores. Em seguida, apresento um capítulo referente à 

gênese e à difusão do turismo, que remonta as origens elitistas de viagem e o 

desenvolvimento do turismo de massa, procurando reconhecer as manifestações da estética 

da mercadoria que já ocorriam nas raízes do turismo contemporâneo.  

Ainda nessa primeira parte, apresento dois capítulos, que descrevem as 

manifestações da estética da mercadoria no turismo, por mim desenvolvidos a partir dos 

conceitos de Haug, analisando material promocional, publicitário e institucional de empresas 

de turismo públicas e privadas. Com essa análise foi possível reconhecer uma padronização 

da sensualidade dos consumidores no turismo, que enfatiza o status e o prestígio social 

entre os elementos motivadores de consumo, bem como a aparência dos lugares como 

imagem refletida dos desejos dos turistas. Outras manifestações da estética da mercadoria, 

reconhecidas no turismo, são a criação de marcas para os lugares (branding cities) e a 

produção de certificações ambientais, ambas visando à valorização da mercadoria vendida 

pelo turismo.  

Na parte II (“Turismo, trabalho e estética da mercadoria”), apresento um capítulo 

sobre os tipos de trabalho no turismo, que resulta de um exame detalhado da “Classificação 

Brasileira de Ocupações” (CBO, 2002; 1994), bem como de uma série de normas para 

ocupações do turismo, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

entre 2004 e 2008. Depois de identificar e classificar os tipos de trabalho no turismo, um 

capítulo apresenta as manifestações da estética da mercadoria nos trabalhadores do 

turismo, uma padronização que se aplica a eles como exigência de solicitude, de “sorriso 

institucional”, de “trabalho emocional”, de “servilismo”. 

Em seguida, ainda na segunda parte da tese, apresento um capítulo sobre a 

precarização do trabalho no turismo, que tem um ensaio bibliográfico introdutório sobre o 

contexto socioeconômico da acumulação flexível e do controle da força de trabalho, no qual 

a precarização do trabalho, não apenas no turismo, está inserida. Após este ensaio 

introdutório, apresento os modos recorrentes de precarização do trabalho no turismo, bem 

como os resultados de uma análise da distribuição espacial do trabalho e da informalidade 
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do turismo no Brasil. Para efetuar esta análise, que apresenta algumas características da 

distribuição regional, e por Estado, do trabalho no turismo no Brasil, utilizei-me de dados 

disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2007), que possui um 

sistema de informações sobre o mercado de trabalho no turismo. 

Na parte III (“Estética da mercadoria, trabalho e a produção de um espaço do turismo 

no sul da Bahia”), apresento os resultados da pesquisa empírica, uma análise geográfica, em 

escala regional e local, sobre a produção do turismo em Itacaré, fundada na teoria crítica da 

estética da mercadoria, com ênfase nas condições objetivas dos trabalhadores. Nas duas 

escalas, recorro à “formação socioespacial” (SANTOS, 2005, p. 21), como categoria de 

análise das “dinâmicas sociais que criam e transformam as formas”, tendo a produção como 

a base da explicação, isto é, o trabalho do homem para transformar o espaço. De acordo 

com Santos (2005, p. 22),  

 

Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é, 
somente a história da sociedade mundial aliada à sociedade local pode servir como 
fundamento da compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação 
a serviço do homem. 

 

Nesse sentido, em escala regional, procurei mostrar como se formou a região Sul da 

Bahia: da chegada dos colonizadores portugueses à produção regional cacaueira, 

enfatizando o papel do trabalho nesse processo formativo. Perseguindo a formação 

socioespacial, a análise geográfica regional mostra a transformação do litoral da região 

produtora em zona turística, reconhecendo as manifestações da estética da mercadoria de 

uso do espaço regional para a produção do turismo. A perspectiva da formação socioespacial 

também orienta a análise em escala local, que mostra as transições funcionais do atual 

município de Itacaré: nascido aldeamento indígena, tornado porto cacaueiro (logo 

decadente) e da pouco transformado em destino ecoturístico. 

Nessa escala local, a análise se propôs mais detalhada, como preconiza a própria 

Geografia: escalas pequenas para análises espaciais mais gerais, escalas grandes para análises 

de detalhe e semidetalhe. Valendo-me do instrumental que é mais comumente usado na 

Geografia Física, como as técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento, 

apresento os resultados de uma análise da evolução urbana recente da cidade de Itacaré, dos 

anos 1980 em diante, que evidencia um processo de urbanização turística no município. 
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Adjacente ao processo de urbanização da cidade, o turismo produz espaços seletivos, 

notadamente na costa sul de Itacaré, com a instalação de resorts, onde o uso do espaço torna-

se exclusivo daqueles turistas que tem capacidade financeira de neles consumir. 

O detalhamento da análise local também diz respeito às manifestações da estética da 

mercadoria no turismo, com pesquisas sobre como se produziu (e se produz) o espaço de 

Itacaré para o consumo de ecoturistas. Para isso, as forças produtivas do turismo, inclusive o 

Estado, se apropriam da ideia de sustentabilidade ambiental e se utilizam de um “marketing 

verde” para produzir e reproduzir a estética da mercadoria “turismo em Itacaré”, inclusive 

criando estratégias de segmentação de mercado. Por trás de toda essa produção, o trabalho 

turístico local também foi analisado em detalhe, por meio de pesquisas no banco de dados 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como por meio de 

pesquisas de campo, observações diretas e entrevistas com trabalhadores, empresários e 

secretários de órgãos públicos e privados do turismo de Itacaré. 

 Por fim, a partir dos resultados apresentados nas três partes sumariamente descritas 

anteriormente, apresento algumas considerações derivadas de inquietações que me 

ocorriam ao longo de todo o processo de elaboração desta tese. Nessas considerações, não 

trato somente de algumas particularidades da produção do turismo em Itacaré, nem 

tampouco da capacidade (ou incapacidade) do turismo, enquanto atividade econômica, de 

ser um indutor de desenvolvimento sustentável para comunidades locais, temática já 

bastante discutida em estudos sobre o turismo. As considerações tratam também da 

produção turística de espaços liminares, da padronização e do consumo nos espaços do 

turismo, bem como das alienações do consumo e do lazer, do trabalho e do espaço, 

advindas da produção estética da mercadoria no turismo. 

Nesta tese, não tenho a pretensão de ser o primeiro a falar sobre estética da 

mercadoria no turismo, tenho consciência de não ter sido e, ao longo do texto, reconheço as 

referências que identifiquei, inclusive, as do próprio Haug (2005). Também não pretendo 

esgotar o tema “trabalho no turismo”, ainda mais porque se constitui numa dinâmica prática 

social de difícil observação e registro (por diferentes fatores que comento ao longo do 

texto). Ao contrário, minha intenção foi unicamente a de lançar uma luz “aos efeitos ocultos 

de determinados processos (da estética da mercadoria) e a atuação produzida 

intencionalmente, ou até mesmo sub-repticiamente, por um sujeito pouco evidente” (HAUG, 

1997, p. 13), que é o empresário capitalista produtor do turismo.  
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Como disse, esta tese se constitui num momento de uma trajetória de estudos, que diz 

respeito a minha formação enquanto geógrafo. Por isso, parafraseando Santos (1992, p. 95), 

 

Tenho a consciência desta oportunidade e da responsabilidade que encerra. Esta é, 
sobretudo, uma ocasião de crítica e autocrítica. A autocrítica é — no caminho — a 
busca de revisão do caminho. A crítica é o próprio caminho, uma visão, sempre a se 
renovar, do mundo, que espanta as imagens batidas e os conceitos surrados e 
propõe novas interpretações, novos métodos, novos temas. Nesse sentido, todos 
estamos chamados a filosofar e a filosofia não é mais um privilégio dos filósofos. 

 

 

 

Paulo Fernando Meliani 
Sumarezinho (SP), fevereiro de 2011 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

O turismo contemporâneo, a prática da viagem de lazer prevista e organizada, é fruto 

do desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, que criaram necessidades de 

consumo a serem satisfeitas durante o tempo liberado do trabalho, aquele tempo destinado 

pelo próprio capital à recuperação física e mental dos trabalhadores, ou seja, à reprodução 

da força de trabalho. De acordo com Moretti (2007), o turismo se desenvolve no mundo 

todo como uma ocupação do “tempo fora do trabalho”, transformando esse tempo liberado 

do trabalhador em um tempo preso ao mercado, já que o insere nos circuitos de consumo 

do lazer. 

Por sua vez, de acordo com Arendt (2008, p. 138), diz-se frequentemente que 

vivemos numa sociedade de consumidores e, uma vez que labor e consumo são dois 

estágios do mesmo processo, isto é o mesmo que dizer que vivemos numa sociedade de 

operários (“laborers”), ou seja, homens que “laboram”. De todo modo, segundo Arendt 

(2008), o veredicto da sociedade é que, o que quer que façamos, devemos fazê-lo a fim de 

‘ganhar o próprio sustento’, numa tendência a reduzir todas as atividades sérias à condição 

de provedoras de sustento, de modo a definir o trabalho como o oposto do lazer. Em 

consequência, afirma Arendt (2008), “todas as atividades sérias, independentemente dos 

frutos que produzam, são chamadas de ‘trabalho’, enquanto toda atividade que não seja 

necessária, nem para a vida do indivíduo nem para o processo vital da sociedade, é 

classificada como lazer” (p. 139). 

Uma definição conhecida de lazer é aquela dada por Dumazedier (1962, p. 29), que o 

define como um conjunto de ocupações, nas quais um indivíduo pode se dedicar 

voluntariamente, seja para repousar, seja para se divertir, seja para desenvolver sua 

informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre 

capacidade criativa, depois de estar desengajado de suas obrigações profissionais, familiares 

e sociais. De acordo com Leiper citado por Pearce (2003, p. 59), todo lazer envolve uma fuga 

temporária, mas o turismo é a única forma de lazer que implica numa fuga física real, que se 

traduz pelo ato de viajar, quando se multiplicam as próprias práticas de lazer. Uma viagem 

de férias, explica Leiper, permite mudanças multidimensionais: de local, ritmo, pessoas, 
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estilos de vida, comportamento, atitude, enfim, uma retirada temporária do cotidiano, que 

intensificaria as oportunidades de descanso e de espairecimento 1.  

Portanto, entendido como uma forma de lazer, o turismo consiste num conjunto de 

práticas que, em tese, desenvolvemos voluntariamente quando viajamos para um lugar 

diferente do nosso habitual, durante os períodos de férias, feriados e folgas semanais, ou 

seja, no nosso tempo liberado do trabalho. No entanto, a relação entre produtividade do 

trabalho e possibilidade de mais tempo de lazer para o trabalhador, tese enfatizada por 

Dumazedier, não leva em conta que o comportamento social, no tempo de lazer, depende 

decisivamente das relações de produção e, portanto, “a massa de condenados ao trabalho 

alienado não pode de repente desenvolver iniciativas criadoras em suas horas livres” 

(MANDEL, p. 276).  

No mesmo sentido, afirma Baudrillard (2007, p. 167), o lazer não se constitui 

inteiramente como uma função de gozo do “tempo livre”, de satisfação e de repouso 

funcional, mas sim de consumo de tempo improdutivo. Todavia, apesar de economicamente 

improdutivo, esse tempo inclui uma “produção de valor” (“valor de distinção, valor 

estatutário, valor de prestígio”), já que o “nada fazer” (ou “o nada originar de produtivo”) 

revela-se como “prestação social obrigatória”, algo inteiramente oposto à passividade, ainda 

que esta constitua o discurso manifesto do lazer (Baudrillard, 2007, p. 167). Segundo Urry 

(1996, p. 17), o turismo é uma prática de lazer que pressupõe o seu oposto, ou seja, o 

trabalho, e se constitui numa manifestação de como este é organizado na sociedade 

moderna. “Ser turista” é uma das características definidoras do “ser moderno”, disse Urry, 

existindo, inclusive, lugares determinados e períodos regularizados para se praticar o 

turismo. Os lugares objetos do “olhar do turista se prendem a motivações que não estão 

                                                           
1
 Segundo Crozat e Fournier (2005, p. 313), o lazer pode ser explicado de três maneiras diferentes (como 

tempo, como atividade ou como experiência), todas insuficientes para entendê-lo. A maneira mais usada, como 
“tempo”, se opõe as temporalidades do cotidiano e ao trabalho pago, e é uma ideia restritiva, pois exclui os 
“não-ativos” e uma parte dos “ativos” (os desempregados), bem como aqueles que exercem atividades não 
pagas, como estudantes ou quem se ocupa de tarefas domésticas. Mesmo que dispondo de tempo, continuam 
Crozat e Fournier (2005, p. 313), estes excluídos nem sempre possuem os meios econômicos, entre outros 
aspectos, para aproveitar de seu tempo livre. Como “atividade”, o lazer inclui as atividades banais do cotidiano 
(frequentar um café, fazer jardinagem, ver televisão, etc.) que, por sua vez, podem ser, muitas vezes, o meio de 
vida de indivíduo, como a própria jardinagem, os esportes ou os jogos de dinheiro. Considerar o lazer como 
“experiência” permite levar em conta o contexto no qual ele se inscreve e se torna produtor de emoções, de 
sentimentos, mas também de obrigações que a ele estão associadas (pôr os filhos numa atividade de lazer nem 
sempre diz respeito a um tempo de lazer, por exemplo). 
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ligadas ao trabalho remunerado e oferecem normalmente alguns contrastes distintivos com 

o trabalho, remunerado ou não” (p. 18).  

De acordo com Urry e Crawshaw (1995, p. 47-48), além da experiência visual, é óbvio 

que os turistas se entregam às mais diversas atividades, estimulando outros sentidos, como 

ao se expor a outras temperaturas, saborear pratos inesperados, viver paixões intensas, 

ouvir sons invulgares, sentir novos cheiros, etc. No entanto, Urry e Crawshaw chamam a 

atenção para o fato de que, as experiências de viagem são importantes para o turista, 

porque ele as realiza num ambiente visual diverso daquele seu habitual e é, este caráter 

inusitado das sensações visuais, que situa as suas demais atividades sensitivas num quadro 

contextual diferente. A singularidade do visual confere um caráter ímpar, e muito especial, a 

todos os aspectos da realidade circundante: “as palmeiras junto à praia, ao restaurante de 

traça nativa, ao quarto com vista sobre o mar, à exuberância dos pássaros tropicais, ao 

colorido das plantas exóticas, etc.” (Urry e Crawshaw, 1995, p. 48).  

As atividades mais mundanas, segundo Urry e Crawshaw (1995, p. 49), como andar as 

compras, andar sem destino, nadar ou simplesmente ficar sentado a tomar uma bebida, 

parecem adquirir um conteúdo especial quando realizadas sobre um pano de fundo que é, 

no plano visual, notoriamente diferente do costumeiro. De todo modo, afirmam Urry e 

Crawshaw (1995, p. 49), muitos desses “olhares do turista” são discursivamente organizados 

por profissionais especializados, entre estes, autores de livros e roteiros de viagens, agentes 

e operadores de viagens, proprietários de hotéis, estilistas, fotógrafos, produtores de 

programas televisivos, responsáveis pelo planejamento turístico, etc. 2. 

 

 

 

                                                           
2
 Diferentes discursos produzem diferentes formas de olhar, sendo possível, segundo Urry e Crawshaw (1985, 

p. 49), geralmente, distinguir um olhar “romântico” (que enfatiza a solidão, a privacidade, uma relação pessoal 
e “semiespiritual” com o objeto do olhar) e um olhar “coletivo” (por contraste, implica na coletividade, ou seja, 
é preciso que estejam presentes mais pessoas para conferir ao lugar uma ambiência ou um sentido 
“carnavalesco”). Urry e Crawshaw (1995, pp. 55-56) consideram que existem diferentes tipos de consumo 
visual (desde o relance, ou rápida “vista de olhos”, ao olhar perscrutador), bem como diferentes formas de 
sociabilidade associadas aos olhares turísticos, para além do modo solitário e do modo convivial referidos. As 
diversas formas alternativas de olhar do turista são assim sintetizadas por Urry e Crawshaw: “romântico” 
(solitário; imersão prolongada; olhar associado a espanto ou a uma aura); “coletivo” (atividade comunitária; 
série de encontros partilhados; observação do já conhecido, do familiar); “espectador” (atividade comunitária; 
série de encontros breves; relance e recolha de signos diversos); “ambientalista” (organização coletiva; 
prolongado e didático; perscrutação com o fim de vigiar e inspecionar) e “antropológico” (solitário; imersão 
prolongada; perscrutação e imersão ativa).  
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2.1 A estética da mercadoria no turismo 

 

 

Segundo George (1970 a, p. 134), a vida do homem moderno é ritmada por ciclos 

determinados por convenções de trabalho: ciclos cotidianos, semanais, sazonais, de vida 

ativa, sendo que, cada ciclo, se define por uma alternância entre trabalho e lazer. De acordo 

com Cordeiro (2007, p. 37), numa sociedade em que praticamente todo o tempo (de todos 

os dias e de quase todos os dias da semana) é tempo de trabalho, é compreensível que os 

períodos de “não trabalho” revistam-se de encantamento, assumam foro de raridade e se 

tornem artigos de luxo. Nesse tempo, o turismo é uma das possíveis práticas de lazer, na 

qual temos a pseudoliberdade de escolher para onde vamos viajar, bem como o que iremos 

fazer durante nosso tempo liberado do trabalho.  

Todavia, esse tempo liberado do trabalho, na realidade, não nos pertence, pois de 

fato descansamos para retornarmos renovados ao trabalho, um descanso que é 

considerado, para as forças produtivas do capital, como necessário à reprodução da força de 

trabalho. Como disse Ambrózio (2005), “o turista não escapa da realidade: as férias existem 

para se poder trabalhar; trabalha-se para poder tirar férias e viajar — harmoniosamente de 

acordo com o capital, que permanentemente se multiplica apenas para continuar capaz de 

se multiplicar” (p. 107). Mais do que isso, no tempo em que nos deslocamos 

voluntariamente para praticar turismo, também estamos a serviço do capital, pois 

consumimos mercadorias que nos são vendidas como adequadas para satisfazer as nossas 

necessidades de descanso, de rompimento com o cotidiano, de evasão de nossas atividades 

rotineiras. Assim, como uma prática que visa satisfazer necessidades, entendemos o turismo 

como uma “mercadoria”, ou seja, “um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, 

satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do 

estômago ou da fantasia” (MARX, 2010, p. 57).  

Referindo-se à fantasia como a natureza e a origem de necessidades, Marx (2010, p. 

57) faz a seguinte citação de Nicholas Barbon (1696): ‘Desejo envolve necessidade; é o 

apetite do espírito e tão natural como a fome para o corpo. (...) A maioria [das coisas] tem 

valor porque satisfaz as necessidades do espírito’. De acordo com Urry (1996, pp. 29-30), a 

motivação básica para o consumo de mercadorias não é simplesmente “materialista”, pois 

os indivíduos não procuram a satisfação a partir dos produtos (de sua seleção, aquisição e 
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uso), porque, na verdade, a satisfação nasce da expectativa, da procura do prazer que se 

encontra na imaginação. Entretanto, como a realidade jamais proporciona os prazeres 

imaginados nos devaneios individuais, cada compra conduz a uma desilusão e ao anseio pela 

aquisição de novas mercadorias.  

Segundo Urry (1996), “o turismo envolve necessariamente o devaneio e a expectativa 

de novas e diferentes experiências que divergem daquelas normalmente encontradas na vida 

cotidiana” (p. 30). E, a partir dos devaneios, segundo Urry (1996, p. 18), é que 

 

Os lugares são escolhidos para serem contemplados porque existe uma expectativa, 
sobretudo, através dos devaneios e da fantasia, em relação a prazeres intensos, 
seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos diferentes daqueles com que 
habitualmente nos deparamos. Tal expectativa é construída e mantida por uma 
variedade de práticas não turísticas, tais como o cinema, a televisão, a literatura, as 
revistas, os discos e os vídeos, que constroem e reforçam o olhar. 

 

Urry (1996, p. 30) afirma ainda ser difícil conceber a natureza do turismo 

contemporâneo, sem considerar que suas práticas são, literalmente, construídas em nossa 

imaginação pela mídia e pela propaganda. Baudrillard (2006, p. 174) afirma que a 

publicidade tem por tarefa divulgar as características dos produtos e promover-lhes a venda, 

sendo que esta função objetiva permanece em princípio como sua função primordial 3. No 

entanto, observa Baudrillard, da informação, a publicidade passou à persuasão, depois à 

“persuasão clandestina”, que visa agora o consumo dirigido. A publicidade se transformou em 

algo que antecipa a produção, na medida em que a informação publicitária “tem dois rostos, 

um pelo qual ela busca instruir, e outro, pelo qual ela busca convencer” (SANTOS, 2009, p. 39). 

“A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo: demonstra a necessidade de 

se consumir um produto ou serviço para que tenhamos certo estilo de vida ou possamos 

pertencer à determinada ‘tribo’” (GUNN, 2005, p. 40). É isso que faz a publicidade do turismo 

que, como produto intangível, vende, de fato, os espaços dos lugares, tornados mercadorias 

turisticamente comercializáveis, a partir do momento em que algum tipo de trabalho 

humano imputa-lhes um valor de troca, seja a instalação de uma infraestrutura hoteleira e 

de acesso ou, ainda, fazendo marketing promocional (CORDEIRO, 2007, p. 35). Segundo 

Miossec (1977, p. 65), é difícil para o turista conhecer, com precisão, o valor exato de tudo o 

                                                           
3
 “Não esqueçamos, todavia, que as primeiras publicidades falavam de poções miraculosas, dos remédios caseiros 

e outros truques: consequentemente informação, mas das mais tendenciosas” (BAUDRILLARD, 2006, p. 174). 
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que se oferece nos lugares em que ele sonha, sendo os especialistas que, em parte, se 

encarregam da organização das “migrações de férias”, dando aos turistas potenciais uma 

particular (e imprecisa) ideia do valor dos lugares.  

As organizações de viagem e de férias orientam e decidem, mas elas também são 

“persuasivas”, afirma Miossec, por meio de seus próprios serviços de informação e 

marketing, que modulam a propaganda, ajustando-as às necessidades e desejos dos turistas, 

num processo de “perpétua retroação”, que é a base de poder destas organizações. Assim, 

os destinos turísticos, por meio da “estética da mercadoria”, nos termos de Haug (1997), 

tornam-se fetiches, objetos de desejo, sonhos de consumo. A “estética da mercadoria”, 

segundo Haug (1997) “designa um complexo funcionalmente determinado pelo valor de 

troca e oriundo da forma final dada à mercadoria, de manifestações concretas e das relações 

sensuais entre sujeito e objeto por elas condicionadas” (p. 15).  

Segundo Duarte (2001, p. 5), o aspecto estético da mercadoria assume importante 

dimensão, pois é ele que define se os objetos produzidos satisfarão as condições para fazer 

com o que o valor se realize (“e com ele a mais valia”). Se utilizando de um aparato sensorial 

que envolve a mercadoria em embalagens, “vitrinismo”, layout de lojas, publicidade gráfica, 

radiofônica e televisiva, a estética tem a função de seduzir o potencial comprador. De 

acordo com Haug (1997, p. 13), o conceito de “estética da mercadoria” surgiu fortuitamente, 

a partir de um primeiro ensaio seu intitulado “Sobre a estética da manipulação” que, na 

opinião dele, deveria ser chamada de “crítica da manipulação”, uma pesquisa sobre as 

condições dos possíveis efeitos da manipulação para o consumo.  

Haug (1986, p. 247) afirma que a manipulação se caracteriza pelo controle “não-

terrorístico” da consciência e do comportamento, produzido por meios linguísticos e 

estéticos. Haug associa, ao conceito de manipulação, o de “repressividade”, e que, com essa 

associação (manipulação-repressividade), é possível falar de “necessidades manipuladas” e 

de suas “satisfações repressivas”. Para Haug (1997, p. 14), 

 

A manipulação, porém, só pode ocorrer se ela ‘de algum modo, encaixar-se nos 
interesses objetivos dos indivíduos manipulados’. ‘As massas’, afirmei, ‘são 
manipuladas por força de seus próprios interesses. Por isso, os fenômenos 
manipulativos falam sempre a língua de interesses reais, ainda que como língua 
estrangeira de interesses alienados e desfigurados, portanto, irreconhecíveis’. Em 
uma frase resumo este postulado, que contém in nuce um programa de pesquisa e 
uma perspectiva política: ‘A objetividade da felicidade e do sofrimento fundamenta 
também a da manipulação’. 
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Ideia compartilhada por Bauman (1999, p. 92), quando este afirma que, para o 

mercado de consumo seduzir os consumidores, é preciso que haja consumidores que 

queiram ser seduzidos. Na “sociedade de consumo”, segundo Bauman (1999), os 

consumidores buscam com todo empenho serem seduzidos, “vivem de atração em atração, 

de tentação em tentação, do farejamento de um petisco para a busca de outro, da mordida 

numa isca à pesca de outra – sendo cada atração, tentação, petisco ou isca, uma coisa nova, 

diferente e mais atraente que a anterior” (p. 92). Para Bauman (1999, p, 92), agir assim é 

uma compulsão, um “must” para os consumidores, ou seja, uma obrigação, uma pressão 

internalizada, uma impossibilidade de viver a vida de outra forma, que se revela para os 

consumidores sob o disfarce de um “livre exercício de vontade” 4.  

De acordo com Mandel (1985, p. 274), Marx previu, “por assim dizer, a ‘sociedade de 

consumo’”, pois com a expansão do modo de produção capitalista, ocorre a concomitante 

expansão dos salários monetários e do mercado de bens de consumo industrializados, criado 

pela própria acumulação do capital.  Com a expansão constante da produção de mercadorias 

e com a mecanização crescente que exige produção em massa, o capital “procura estimular 

necessidades de consumo sempre novas na população, inclusive na classe operária” 

(MANDEL, 1985, p. 275).  

No turismo, os lugares tornados objetos de desejo, pela estética da mercadoria, são 

vendidos para os turistas como produtos valorizados, ou seja, por um preço muito maior do 

que valem considerando apenas os seus valores de uso. Nesse processo de valorização dos 

lugares, é possível reconhecer algumas estratégias da estética da mercadoria apontadas por 

Haug (1997), como a padronização da sensualidade, a inovação estética, a criação de marcas 

e, de modo especial para esta tese, a padronização dos vendedores (os trabalhadores do 

turismo). Por meio da estética da mercadoria, há uma espécie de imposição de padrões de 

                                                           
4
 Lembra Bauman (1999, pp. 87-88) que “quando falamos numa sociedade de consumo, temos em mente algo 

mais que a observação trivial de que todos os membros dessa sociedade consomem; (...) o que temos em mente 
é que a nossa é uma ‘sociedade de consumo’ no sentido, similarmente profundo e fundamental, de que a 
sociedade dos nossos predecessores, a sociedade moderna nas suas camadas fundadoras, na sua fase 
industrial, era uma ‘sociedade de produtores’”. Fazendo uma retrospectiva, Bauman (2003, p. 117) situa o 
nascimento da “sociedade e da mentalidade de consumo”, no último quartel do século 19, aproximadamente, 
quando a “teoria do valor-trabalho de Smith/Ricardo/Marx/Mill” foi confrontada pela “teoria da utilidade 
marginal de Menger/Jevons/Walras”. De acordo com Bauman, foi nesse período que se disse, “em alto e bom 
som”, que o que dá valor às coisas não é o suor necessário à sua produção (Marx), mas um desejo em busca de 
satisfação. “Quando isso aconteceu, ficou claro que (como disse Jean-Joseph Goux) ‘para criar valor, basta criar, 
por qualquer meio, uma intensidade suficiente de desejo’ e que ‘o que em última análise cria o valor excedente 
é a manipulação do desejo excedente’” (BAUMAN, 1999, p. 117).  
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comportamento e de valores que, no caso do turismo, gera a produção e o consumo do 

espaço dos lugares turísticos.  

De acordo com Cazes e Courade (2004, p. 250), o turismo se baseia sobre a 

construção de “depósitos” turísticos, elaborados por imagens que os põem à venda num 

“jogo de espelhos”. Para Cazes e Courade, enquanto atividade fantasiosa, o turista consome 

um imaginário, como o da “evasão”, porém, em sua viagem, o turista segue em uma “bolha” 

climatizada, asséptica e segura (hotel, veículo para todo terreno, avião ou carro, etc.), onde 

muito do que vê, escuta e respira foi cuidadosamente elaborado em função do que ele é e 

espera. O turismo, afirmam Cazes e Courade (2004, p. 250), é uma atividade que se vende 

sobre o “papier glacé” do sonho, sofisticado ou mais comum (sol, coqueiros, buffet à 

vontade, festas), utilizando-se da publicidade e das pesquisas de opinião e de satisfação para 

seus procedimentos, que esconde uma impressionante logística de produção. 

Segundo Carlos (2001), “o valor de troca – impresso no espaço-mercadoria – se impõe 

ao de uso do espaço na medida em que os modos de apropriação passam a ser determinados 

cada vez mais pelo mercado” (p. 74). Para Coriolano (2006, p. 216), o turismo implica no 

consumo de espaços (sob diversas formas de utilização estruturantes de paisagens e 

negócios), bem como agiliza processos dotados de grande capacidade de organização 

territorial. Na medida em que o turismo se instala num lugar, formas e funções espaciais 

necessárias à atividade são produzidas, estruturadas e processadas pelo capital turístico, 

“territorializando” os lugares, ao determinar relações sociais pelo espaço mediadas.  

Como relações sociais projetadas no espaço, os territórios podem se configurar como 

uma rede de relações e não, necessariamente, como espaços concretos. Segundo Haesbaert 

(2002, p. 39), a crescente globalização dos mais diferentes fenômenos (dos de ordem 

econômica e política às organizações culturais; dos circuitos legais aos ilegais) que ocorre por 

meio de redes globais (que nem sempre estão claramente conectadas entre si), distingue a 

organização de “territórios-rede”, como o das diásporas de imigrantes, do narcotráfico, do 

contrabando, do “turismo”, entre outros. Entretanto, o espaço concreto (material) é o 

substrato das territorialidades e faz parte do território enquanto espaço delimitado por sua 

complexidade de relações de poder. 

 

 

 



39 

 

2.2 Sobre a geografia do turismo 

 

 

Segundo Cazes (1987, p. 596), problemas e questões derivadas do turismo 

permanecem indissociáveis a fatores que, por serem particularmente revelados pela 

abordagem espacial, fazem com que uma “geografia do turismo” (seja ao nível dos fluxos de 

frequentação, dos tipos de hospedagem ou dos tipos de planejamento) pareça reveladora da 

influência de critérios geográficos e humanos sobre as localizações turísticas. Nessa ótica, 

afirma Cazes (1987, p. 595), o espaço, qualificado como “matéria primeira do turismo”, serve 

menos a se definir do que a excluir; menos a se interrogar do que a se observar 

“complacentemente”; menos a interpretar do que a descrever e classificar “ao infinito”.  

De acordo com Cazes (1987, p. 596), as especificidades da geografia do turismo 

parecem se exprimir em três eixos de pesquisas, que se sucedem num mesmo estudo geral 

ou, de maneira distinta, segue um ponto de vista adotado: (1º) das análises e interpretações 

das distribuições em diferentes escalas espaciais; (2º) dos exames de modalidades e efeitos 

da articulação entre turismo e meio de acolhimento e (3º) dos estudos da produção de 

paisagens e de imagens específicas. 

Sobre as distribuições do turismo em diferentes escalas espaciais, diferentes temas 

de análise são, segundo Cazes (1987, p. 596), bem conhecidos, como “deslocalização” 

(expressão e direção da demanda turística), “relocalização” (zonas de recepção, volume e 

composição de fluxos, vias e meios de deslocamento, etc.). Nestes estudos, afirma Cazes, 

encontramos uma abordagem eminentemente cartográfica que, quase sempre, que 

representa em escalas muito variáveis (mundo, continentes, países, regiões, zonas 

periurbanas, etc.), pontos de partida e chegada, se apoiando em estatísticas existentes. As 

cartas turísticas resultantes desenham um “espaço-movimento”, nos termos de Braudel 

(citado por CAZES, 1987), ou seja, uma estruturação específica do espaço, onde as 

coincidências e as distorções, com a representação de outros fenômenos socioeconômicos, 

merecem análise e reflexão.  

De acordo com Cazes (1987, p. 599), a pesquisa geográfica floresceu na observação e 

descrição das relações complexas e contrastantes, que se estabelecem entre dois sistemas 

de regras e de visões antagonistas: o “sistema-turismo” (sob a tirania da demanda turística 

exterior) e o “sistema-meio de implantação” (ordenado em função de outras exigências pré-
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existentes). Na análise geográfica, afirma Cazes, a definição dos “tipos de relações”, que se 

instauram entre o meio e o sistema turístico que ali se projeta, engloba “relações de 

indiferença” (passividade, aceitação, neutralidade), “relações de antagonismo” (oposição, 

resistência, concorrência, rivalidade, afrontamento, exclusão, etc.) e “relações de 

colaboração” (associação, conivência, negociação, afinidade, coerência, etc.). Por sua vez, a 

identificação e a qualificação dos diversos “tipos de articulação espacial” põem em evidência 

alguns conceitos que permitem estruturar a análise: “mobilidade/sedentarização, 

concentração/difusão, agressão/valorização-proteção, projeção-enclavamento-

segregação/abertura-integração, etc.” (CAZES, 1987, p. 599). 

O interesse pelo fato turístico, nos muitos estudos geográficos de pretensão mais 

geral, diz Cazes (1987, p. 597-598), resultam de uma sorte de “choques visuais”, de 

“provocação espacial” decorrente da produção simbólica de imagens turísticas. Para Cazes 

(1987, 0. 598), além do interesse que pode apresentar a observação e leitura crítica dessas 

imagens, em diversas escalas e em diferentes ângulos, é a articulação vital com a produção 

material das paisagens que permite compreender como a imagem, simples transcrição 

estilizada de situações existentes, pode influenciar as escolhas estéticas e urbanísticas dos 

planejadores. Não estaria aí, se interroga Cazes, nesse interessante processo de “retroação”, 

uma das explicações da “estandardização” de paisagens turísticas planejadas? Segundo 

Cazes, por este lado dos “estereótipos espaciais e arquiteturais”, é que os estudos do 

imaginário turístico são diretamente ligados aqueles da produção material e da organização 

física dos territórios. 

O desenvolvimento do turismo nos lugares promove a chamada “turistificação” do 

espaço (“mise en tourisme”), uma forma de condicionamento da utilização e apropriação do 

espaço pelo turismo (CAZES citado por CARA, 2001, p. 89). Quando estimulada pelo Estado, a 

turistificação, por vezes, inclui planos de requalificação ou refuncionalização de espaços, 

com a implantação de projetos urbanísticos e arquitetônicos, a recuperação de espaços 

públicos tradicionais, o incentivo às atividades de comércio e serviços, bem como à 

produção e representação de imagens positivas dos lugares. Muitos estudos sobre os 

processos de turistificação voltam-se para as transformações que a produção do turismo 

causa nas dimensões simbólicas dos lugares, artificializando-os, isto é, tornando-os, muitas 
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vezes, “inautênticos”, seja nos termos de Urry (1996), de Yásigi (2009) ou de Cazes e 

Courade (2004) 5.  

Nesta perspectiva, segundo Cruz (2007, p. 21), os lugares produzidos pelo turismo 

têm sido estudados e denominados como “enclaves” (Lozato-Giotart), “bolhas” (John Urry), 

“simulacros” (Baudrillard), mas nenhuma expressão ganhou tanta aceitação quanto o 

conceito de “não lugar” apresentado pelo antropólogo Marc Augé. De acordo com Coriolano 

(2006, p. 45), o livro “Place and placelessness” de Edward Relph, publicado em 1976, foi um 

pioneiro na introdução da ideia do turismo como produtor dos chamados “não lugares”, 

partindo do fato de que, muitas vezes, as forças produtivas negam o “local” e, assim, 

degradam as culturas para maximizar os lucros.  

Para Coriolano (2006, p. 45), as cidades são vendidas aos turistas como produtos 

abstratos, destituídas de seu conteúdo social, são os “espaços-fantasia” dos cartões-postais. 

Carlos (2006) afirma que “o espaço produzido pela indústria do turismo perde o sentido, é o 

presente sem espessura, quer dizer, sem história, sem identidade; neste sentido é o espaço 

do vazio; ausência; não lugar” (p. 28). Nessa perspectiva, os lugares estariam se 

transfigurando com o objetivo de atrair turistas, provocando um sentimento de 

estranhamento em seus habitantes, já que, se transformando em destino turístico, tudo no 

lugar se torna espetáculo e o turista em um espectador passivo.  

De acordo com Lacoste (1988, p. 34), a “geografia se tornou espetáculo”, na medida em 

que a representação das paisagens se tornou uma inesgotável fonte de inspiração, não somente 

para pintores, mas também para um grande número de pessoas. A representação da paisagem 

invade filmes, revistas e cartazes, seja para procuras estéticas ou para publicidade, bem como 

“nunca se comprou tantos cartões postais, nem se tirou tantas fotografias de paisagens como 

durante essas férias, feitas de guias nas mãos” (LACOSTE, 1988, p. 34). Para Lacoste, a “ideologia 

do turismo” faz da geografia umas das formas de consumo de massa, a partir do momento em 

que multidões, cada vez mais numerosas, são tomadas por uma verdadeira “vertigem faminta 

de paisagens”, fontes de emoções estéticas mais ou menos codificadas.  

                                                           
5
 De acordo com Urry e Crawshaw (1995, p. 54), em sua análise do turismo moderno, MacCannell notou 

precisamente a “autenticidade encenada” de muitos locais turísticos, que diz respeito ao olhar do turista como 
uma intromissão clara na vida das pessoas. Este tipo de olhar do turista faz com que, aqueles que vivem sob a 
pressão desse olhar, bem como os promotores turísticos, acabem por construir, de modo artificial e forjado, 
um espaço de bastidores, longe do olhar dos turistas. A “autenticidade encenada” é o produto das relações 
sociais construídas em torno das tentativas dos visitantes para consumir, por um lado, visualmente lugares e 
gentes “autênticos” e, por outro, formar resistências a tais tentativas por parte dos autóctones.  
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Há uma reprodução de certos tipos de “imagens-paisagens”, diz Lacoste (1988), na 

fotografia, no cinema que, “se olharmos de perto”, são “como mensagens, como discursos 

mudos, dificilmente decodificáveis, como raciocínios que, por serem furtivamente induzidos 

pelo jogo das conotações, não são menos imperativos” (p. 34). Uma impregnação das 

imagens-paisagens se impõe por meio da “mass media”, que nos coloca em posição passiva 

de contemplação estética, repelindo para ainda mais longe a “ideia de que alguns podem 

analisar o espaço segundo certos métodos a fim de estarem em condições de aí desdobrar 

novas estratégias para enganar o adversário, e vencê-lo” (LACOSTE, 1988, p. 34). 

Todavia, os processos de produção turística do espaço afetam muito mais que as 

dimensões simbólicas dos lugares, pois o turismo representa uma atividade em expansão e 

que, de um ponto de vista físico-territorial, é consumidora, produtora e transformadora de 

espaços (CARA, 2001, p. 86). Para que o consumo do turismo se realize, o espaço deve 

possuir equipamentos de infraestrutura, oferecer serviços específicos e, antes de tudo, ter 

as qualidades materiais e imateriais que interessem os turistas. Qualidades exigidas do 

espaço que vão além do sistema de objetos específicos, das formas naturais ou construídas 

que o compõem, mas, sobretudo, de um sistema de ações capaz de dinamizar o espaço em 

sua função turística, como é o caso dos serviços que dão suporte aos turistas.   

 

 

2.3 A produção turística do espaço 

 

 

A turistificação é espacialmente reconhecida pela transformação material e social que 

confere aos lugares, com a produção progressiva de formas e funções próprias do turismo 

(hotéis, pousadas, restaurantes, bares, equipamentos de cultura e lazer, etc.), bem como pelas 

suas consequentes relações sociais, notadamente as mudanças no emprego das pessoas 

residentes. Os espaços são, portanto, produzidos pelo turismo na perspectiva da produção do 

“espaço social” de Lefebvre (2000, p. 93), ou seja, como produzido e reproduzido em conexão 

com as forças produtivas e com as relações de produção. No entendimento de Bourdieu 

(1989, p. 133), é possível representar o mundo social na forma de um espaço (a várias 

dimensões) construído por princípios de diferenciação ou de distribuição, que se constituem 
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pelo conjunto das propriedades que atuam no universo social considerado, quer dizer, 

apropriadas a conferir ao detentor delas, força ou poder neste universo.  

De acordo com Lefebvre (2000, p. 93-94), nem a natureza (o clima e o sítio), nem a 

cultura ou a história anterior são suficientes para explicar um espaço social, pois o que 

ocorre em sua produção é uma interposição de mediações e mediadores, de grupos atuando 

por diferentes razões (conhecimento, ideologia, representações, etc.). Para Lefebvre (2000, 

p. 94), o espaço contém objetos muito diversos (naturais e sociais), que não são somente 

coisas, mas relações, bem como possuem particularidades compreensíveis, como contornos 

e formas transformáveis pelo trabalho social. As “realizações espaciais derivadas do processo 

social de reprodução dos meios de produção e do objeto de trabalho” são chamadas, em 

conjunto, por Castells (2006, p. 201), de “produção da estrutura”.  

No turismo, essa estrutura se produz pelas realizações espaciais derivadas da 

reprodução dos meios de produção e dos objetos de trabalho próprios da atividade. Assim 

sendo, dizem respeito à infraestrutura turística, aos equipamentos de apoio aos turistas, aos 

objetos construídos para o olhar do turista 6 e, até mesmo, às antigas formas de apropriação 

da natureza, na medida em que a paisagem se torna um ativo para o capital do turismo 7. 

Por sua vez, se os meios de produção são instrumentos que, inseridos entre o 

trabalhador e o objeto de trabalho, possuem propriedades mecânicas, físicas e químicas, 

                                                           
6
 Urry (1996, p. 55) reconhece a função de objetos construídos nos lugares para o “olhar do turista”, quando 

afirmou que, na primeira metade do século 20, os balneários britânicos do litoral possuíam ao menos um cais e 
frequentemente uma torre. Para Urry, “tais construções, porém, envolviam uma tentativa de conquistar a 
natureza, de construir um objeto feito pelo homem, que em todos os momentos e para sempre estaria presente, 
dominando ou o céu ou o mar. Sua dominação é o que lhes dá motivo para estarem lá, é sua função” (p. 55). 
Citando Barthes, Urry destaca a função da Torre Eiffel, em Paris, França, dizendo que ela possibilita ao turista 
participar de um sonho, proporcionando aos visitantes uma vista original da cidade, transformando Paris em 
“natureza”, na medida em que sua paisagem se junta aos temas naturais que são oferecidos à curiosidade dos 
homens, como o oceano, as montanhas, os rios, a neve, etc. 
 
7
 Henrique (2009, p. 125-126) afirma que, ainda no século 19, a natureza passa a ser uma “isca” ou uma 

“imagem-símbolo” para atrair os compradores de imóveis, já que ela tinha valor por motivos estéticos (os 
passeios e a exibição de poder) ou por razões higienistas (de saneamento da cidade cada vez mais poluída pelas 
indústrias). Dialogando com um texto de Reclus, publicado na época (1886), Henrique coloca duas formas como 
se davam (e podemos dizer que ainda se dão) a apropriação da natureza. Uma “apropriação direta” que 
acontece, por exemplo, nas áreas costeiras, nos “pitorescos penhascos” e nas “praias charmosas”, que tem seu 
uso e acessos monopolizados pelos proprietários, bem como por agentes especulativos da terra. “A 
apropriação direta da natureza está presente também nas áreas de lagos, montanhas e demais paisagens 
valorizadas, em um determinado momento, fazendo que a natureza, materializada na paisagem, se torne 
propriedade privada, negando o caráter coletivo da produção e incorporação da natureza na vida social” 
(HENRIQUE, 2009, p. 126). Já a “apropriação indireta” se dá pela sua utilização na venda de produtos, quando 
incorporadores se apropriam de todos os locais charmosos e belos, dividindo-os em lotes retangulares e 
enclausurando os mesmos em muralhas uniformes onde são construídos mansões e casarões pretensiosos.  



44 

 

então a “natureza”, o espaço físico (a “Terra”) é o arsenal primitivo desses meios (MARX, 

2010, p. 212). Portanto, de acordo com Marx, os elementos naturais da “Terra” (inclusive a 

água), que estão distribuídos como formas componentes do espaço, são objetos de trabalho 

fornecidos pela natureza que, quando modificados pelo trabalho humano, tornam-se 

“matéria-prima”, ou seja, outros “objetos de trabalho”. Dessa premissa de Marx, sobre o 

espaço físico da Terra como arsenal de meios de produção, fica fácil depreender a 

importância da natureza e de seus elementos como meios de produção do turismo. 

Por sua vez, como condições materiais necessárias à realização do trabalho, os meios 

de produção também podem ser resultantes de um trabalho anterior (edifícios, fábricas, 

canais ou estradas) e, como formas espaciais construídas, compõem um instrumental de 

trabalho capaz de transformar outros objetos em produtos. Mais uma vez, partindo das 

premissas de Marx, depreendemos como os equipamentos turísticos, de toda ordem, se 

constituem num instrumental de trabalho, em meios de produção que compõem a 

mercadoria do turismo. Mais do que um instrumental de trabalho, o conjunto de formas 

naturais e construídas, arranjadas em um determinado espaço, também é um produto que 

corresponde a uma dada ordem econômica, servindo de suporte territorial à produção, 

como lugar de reprodução dos meios de produção, dos objetos de trabalho e, sobretudo, da 

força de trabalho.  

Assim, como produto da reprodução dos meios de produção e da força de trabalho, 

os espaços do turismo revelam uma divisão territorial que distingue os sujeitos produtores 

de espaço, bem como suas respectivas e distintas territorialidades, notadamente Estado, 

empresários, trabalhadores, sociedades locais, bem como turistas. Neste contexto, o Estado 

costuma ter um papel de regulação socioeconômica do turismo, mediando conflitos, 

organizando e normalizando o uso do território, quase sempre assumindo a função de 

implantar a infra e a supraestrutura regional. Cada lugar, cada subespaço, afirma Santos 

(1999, p. 12), se define pela presença conjunta, indissociável, de uma “tecnosfera” (mundo 

dos objetos) e de uma “psicosfera” (esfera da ação) funcionando de modo unitário, pois os 

objetos, naturais ou artificiais, não têm existência real (valorativa) sem as ações.  

Primeiro construídos no plano das ideias (a “psicosfera”), os lugares eleitos pelo 

capital do turismo têm, em seguida, a produção de uma “tecnosfera”, um sistema de objetos 

técnicos implantados no espaço para viabilizar as atividades econômicas. Segundo Santos 

(2002, p. 256),  
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A tecnosfera se adapta aos mandamentos da produção e do intercâmbio e, desse 
modo, frequentemente traduz interesses distantes; desde, porém, que se instala, 
substituindo o meio natural ou o meio técnico que o precedeu, constitui um dado 
local, aderindo ao lugar como uma prótese. A psicosfera (reino das ideias, crenças, 
paixões e lugar da produção de um sentido) também faz parte desse meio 
ambiente, desse entorno da vida, fornecendo regras à racionalidade ou 
estimulando o imaginário.  

 

Silveira (1997, p. 37) fala de uma “aptidão paisagística” para se referir a uma 

manifestação da psicosfera, entendida por ela como um conjunto de dados “psiconaturais” e 

técnicos de um lugar, que constitui o domínio do visível, isto é, a paisagem. “Queremos 

significar por dados psiconaturais os processos de apropriação dos elementos ditos naturais, 

porque se esses dados não têm artifício na sua constituição material, eles os têm na sua 

constituição simbólica e social” (SILVEIRA, 1997, p. 37). Segundo Silveira (1997, p. 37), os 

elementos naturais são apropriados pela psicosfera através de preferências moldadas ao 

ritmo da publicidade, das modas culturais e esportivas, dos critérios estéticos, das 

possibilidades técnicas e estratégias de mercado do turismo. Por sua vez, haveria os dados 

técnicos, que dizem respeito à densidade de objetos que permitem um tipo de lazer, ou seja, 

as infraestruturas necessárias para o turismo acontecer, são os dados da tecnosfera do lugar. 

“Essa produção material dos lugares é causa e consequência da produção imaterial do 

turismo” (SILVEIRA, 1997, p. 37). É a “paisagem-mercadoria”, nos termos de Gomes (1998, p. 

259), assumindo significância para os apelos dos “pacotes turísticos”, que destacam a 

natureza como atributo valoroso. 

Por vezes, para a produção da tecnosfera do turismo, são elaborados programas de 

planejamento, quase sempre para a implantação de infraestrutura de acesso ao destino 

turístico, como rodovias e aeroportos. Na elaboração do planejamento territorial são 

determinantes os discursos e as ações do poder público, das empresas, dos turistas, dos 

trabalhadores, da sociedade civil organizada, etc., guardadas as proporções de poder 

econômico, propriedade de “capital espacial”, nos termos de Lévy (2003), e de influência 

política de cada um desses sujeitos têm nos processos de produção do espaço. Segundo Lévy 

(2003, p. 124), “capital espacial” é o conjunto de recursos acumulados por um “ator”, que 

lhe permite tirar vantagem em função de sua estratégia de uso da dimensão espacial da 

sociedade, ou seja, é um bem social acumulável e utilizável para produzir outros bens 

sociais. Construído por analogia com o conceito econômico de “capital”, a noção de capital 
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espacial se situa, segundo Lévy, em trabalhos de sociólogos que visam alargar e generalizar a 

ideia de uma dotação desigual dos diferentes membros de uma sociedade, no que diz 

respeito aos recursos utilizados para a produção 8.  

De todo modo, “a sociedade local comanda, sobretudo, os aspectos técnicos do 

trabalho local, enquanto é residual e incompleto seu comando sobre aspectos políticos do 

trabalho local, cujo controle se dá em outras instâncias, superiores e distantes” (SANTOS, 

2002, p. 273). A condição de classe, que distingue a territorialidade dos diferentes sujeitos, 

permite aos de maior poder econômico uma maior capacidade de seleção e de uso da terra, 

bem como de influir nas políticas que possam normalizar seu uso. Assim, com o exercício 

assimétrico da territorialidade, os sujeitos de maior poder econômico e influência política 

são privilegiados no momento de definição do uso do território, inclusive com a apropriação 

privada de espaços públicos. Portanto, o uso que se faz do espaço, bem como o que se fez e 

o que se fará dele, determina uma produção espacial caracterizada pela presença de formas 

estabelecidas pelas desiguais relações capitalistas contemporâneas.  

Nessa perspectiva, a produção do espaço acontece de modo desigual e contraditório, 

refletindo as relações sociais diferenciadas de poder, notadamente as que ocorrem entre 

capital e trabalho, configurando um território onde uns usam e controlam o espaço, 

enquanto que outros são usados e controlados por meio dele. Uma dimensão social de 

vivência em comunidade é definida por uma “produção do espaço” que envolve, segundo 

Gomes (1991, p. 54), homens que trabalham para produzir os bens sociais necessários à 

nossa vida diária em cada momento da produção. Nesse sentido, “produzir espaço” tem dois 

significados: para o capitalista, é produção de lucro acumulativo e, para o trabalhador, é 

criar uma ambiência condigna de existência material e espiritual. Assim, a “produção do 

espaço” consiste na realização prática de produção de objetos “geograficizados”, segundo 

uma lógica econômica, destinados a cumprir funções diferenciadas, em sintonia com as 

necessidades de reprodução das relações sociais de produção e da divisão social do trabalho 

(GODOY, 2004, p. 31).  

                                                           
8
 Concretamente, afirma Lévy (2003, p. 125), da mesma maneira que um capital econômico compreende um 

patrimônio e uma capacidade de fazê-lo frutificar, o capital espacial compreende um patrimônio de lugares, de 
“redes” apropriadas de uma maneira ou de outra, bem como uma competência para geri-los e adquirir outros 
patrimônios. Nesse entendimento, segundo Lévy (2003, p. 126), o portfólio patrimonial de um indivíduo é 
constituído de um “conjunto de espaços”, sobre o qual há uma capacidade de uso que se pode tirar proveito: 
“poder e direito de habitar”, “construção de redes sociais localizadas”, etc. Esta competência, para Lévy, pode 
se nutrir de experiências acumuladas nos espaços, que abrem a possibilidade para se economizar tempo, 
energia e testes em novos espaços ou, ainda, de se desenvolver novas maneiras de se usar os antigos. 
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Segundo Cordeiro (2007, p. 36), no turismo, a compreensão sobre a produção de um 

espaço deve se alicerçar, antes de tudo, no entendimento do espaço enquanto mercadoria, 

já que não há registros de destinos turísticos surgidos unicamente em função do “desejo da 

troca de experiências entre visitante e visitado” ou do “prazer em receber o visitante”. Os 

espaços do turismo, completa Cordeiro, são produzidos com o único intuito de obter 

retornos financeiros em troca da visitação, tão somente como reflexo da lógica de conversão 

do valor de uso em valor de troca. 

 

 

2.4 A subordinação do trabalho ao capital na produção do turismo 

 

 

O turismo vende os lugares que produz, como uma mercadoria que tem valor de uso 

pela satisfação de experiências imaginadas e, do mesmo modo que qualquer outra 

mercadoria, o vende na perspectiva de lucro pelo capital, obtido por meio da valorização 

estética e da exploração da mais-valia dos trabalhadores, ou seja, dos indivíduos que, de fato 

em seus cotidianos, prestam os serviços de apoio aos turistas durante suas viagens. Segundo 

Castilho (2007), as atividades que dão suporte ao turismo incluem-se na categoria de 

“serviços pessoais”, relacionados ao consumo individual, de entretenimento, incluindo 

bares, restaurantes e similares 9.  

Para a reprodução capitalista, há uma necessidade de socialização do trabalhador que 

envolve o controle de suas capacidades físicas e mentais, que se realiza por meio de 

ideologias, como a de uma “ética corporativa”, que incuti no trabalhador a noção de “vocação 

profissional”, nos termos de Weber (2003, p. 98) ou do trabalho como meio de atingir um fim 

superior, uma das categorias nas quais Arendt (2008, p. 139) enquadrou as “modernas 

idealizações do trabalho”. É a ideia de que o trabalho possa ser um meio capaz de fazer com 

que os indivíduos consigam obter condições dignas de existência e de ascensão social. A 

                                                           
9
 Entretanto, Castilho (2007) questiona-se sobre as possibilidades concretas de integração socioespacial dos 

moradores de regiões subdesenvolvidas inseridas no mercado global do turismo. O autor analisa o turismo 
como um “mecanismo ideológico” voltado à formulação de representações socioespaciais que contribuem para 
a manutenção da realidade vigente. Castilhos acredita que o desenvolvimento em Recife (PE) por meio da 
oferta de empregos turísticos, sob uma conjuntura histórica e geográfica marcada por pobreza e miséria 
presentes na paisagem urbana, não se realizará como propagam as ideias e imagens positivas da turistificação 
do espaço. 
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conscientização da importância do trabalho e de qualificação profissional sinalizam os meios 

empresariais, pelos quais os trabalhadores se incorporam à missão capitalista das empresas.  

Ideias que se prestam muito bem à subordinação do trabalho ao capital, na medida 

em que o trabalhador, por meio delas, é conscientizado e preparado para produzir cada vez 

mais e, consequentemente, dar maiores lucros para quem comprou sua força de trabalho. A 

incorporação do trabalhador à missão empresarial faz sentido para a estética da mercadoria, 

a partir do momento em que as forças produtivas padronizam a aparência e o 

comportamento dos trabalhadores, com o objetivo de valorizar o produto. Grande parte da 

estética da mercadoria é vista como desempenho pessoal daquele que a vende, ou seja, do 

vendedor, aquele que mostra gentileza e dedicação lisonjeira com o comprador.  

De acordo com Haug (1997, p. 91), o ato de admirar os pretensos méritos, e de 

simular estar impressionado com a mercadoria que vende, compõe o gestual do vendedor, 

que busca impressionar o comprador com a representação de sua própria 

impressionabilidade. Assim, continua Haug, antes mesmo da promessa estética do valor de 

uso depreender-se como imagem publicitária, ela já se encontra ativa fora da mercadoria, 

na boca e nos gestos dos vendedores. “De sua máscara (do vendedor) faz parte – 

enquanto invólucro eufórico da preocupação profunda com a realização de seu valor de 

troca – o entusiasmo com o valor de uso da mercadoria, representado no diálogo da 

venda” (HAUG, 1997, p. 94). 

Para a estética da mercadoria no turismo, o trabalho é determinante “na medida em 

que o resultado dos serviços prestados pelo conjunto dos trabalhadores irá interferir, 

significativamente, na qualidade do produto turístico final e propiciar maior ou menor 

competitividade às empresas deste segmento, bem como ao destino turístico” (FONSECA E 

PETIT, 2002, p. 02). Em função desta determinação, as empresas prestadoras de serviços 

turísticos requerem trabalhadores “multifuncionais”, que estejam preparados para “trabalho 

produtivo em grupo” (VALENCIA, 1998, p. 45), entre outras exigências.  Todavia, como o 

trabalho no turismo acontece em serviços que não são prestados unicamente para turistas 

(exceto nas agências de viagem e nos meios de hospedagem), torna-se difícil identificar as 

ocupações e elaborar uma tipologia própria.  
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Ainda assim, a partir da definição de “atividades características do turismo” (ACTs) 10, 

proposta pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2007), foi possível identificar 

uma série de ocupações referentes ao turismo na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO, 2002; 1994), que é publicada, e eventualmente atualizada, pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego do Brasil. Outra fonte de informações, que permite a identificação de 

ocupações e a elaboração de uma tipologia para o trabalho no turismo, vem da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Entre 2004 e 2008, em parceria com o Ministério do 

Turismo do Brasil, a ABNT publicou uma série de normas técnicas aplicáveis a serviços, 

operações e competências de pessoal do turismo.  

Pelo exame das ocupações do turismo (CBO e ABNT), observamos que, considerando 

o “circuito superior” da economia, nos termos de Santos (2008), as empresas exigem 

trabalhadores mais do que multifuncionais e cooperativos, pois as exigências incluem ainda 

serem poliglotas e conhecedores de geografia e história dos lugares que atuam, bem como 

sabedores de técnicas de relacionamento interpessoal. As exigências para o trabalhador, que 

atua no circuito inferior do turismo, não são mais simples que as dos trabalhadores do 

circuito superior, pois o “autônomo” tem que se desdobrar em capacidades e habilidades, 

além de improvisar formas de prestar serviços aos turistas, para poder assim manter sua 

condição de existência 11.  

                                                           
10

 De acordo com o Sistema Integrado de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo 
(Simt), estruturado pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), com o apoio da Empresa Brasileira do Turismo 
e do Ministério do Turismo (Embratur/MTur), sete grupos de Atividades Características do Turismo (ACTs) 
representam o maior gasto dos turistas: (1) Alojamento; (2) Agência de viagem; (3) Transportes; (4) Aluguel de 
transportes; (5) Auxiliar de transportes; (6) Alimentação e (7) Cultura e lazer. No anexo A desta tese, apresento 
a relação das sub-atividades características do turismo segundo o Simt/IPEA. 
 
11

 A teoria dos “circuitos espaciais da economia urbana” de Santos (2008) nos parece bastante adequada para 
entender a produção turística, na medida em que são facilmente reconhecíveis, nos espaços do turismo, circuitos 
espaciais superiores e inferiores de produção e consumo. As empresas do “circuito superior”, de acordo com Santos, 
são originadas diretamente da modernização e tem o essencial de suas relações ocorrendo, muitas vezes, no país ou 
no exterior, ou seja, fora da cidade e da região que o abriga. Já o “circuito inferior” é formado por atividades de 
pequena dimensão, interessando principalmente as populações pobres e, ao contrário do circuito superior, é bem 
enraizado e mantém relações privilegiadas com sua região. Os capitais utilizados no circuito superior são comumente 
volumosos, enquanto que, no circuito inferior, as atividades de “trabalho intensivo” utilizam capitais reduzidos e 
podem dispensar uma organização burocrática. A tecnologia e a organização são os elementos que caracterizam a 
diferença fundamental entre as atividades dos circuitos espaciais de produção. O circuito superior é “imitativo”, pois 
se utiliza muitas vezes de uma tecnologia importada, de alto nível, uma tecnologia de “capital intensivo”. No circuito 
inferior, o emprego raramente é permanente e sua remuneração situa-se, quase sempre, no limite ou abaixo do 
mínimo vital. De maneira geral, os contratos assumem um acordo pessoal entre patrão e empregado, em situações 
em que o trabalho familiar e o trabalho autônomo assumem grande importância. No circuito inferior, apesar da 
média de ocupados por unidades de produção ser baixa, o número global de pessoas ocupadas é considerável, o que 
faz desse circuito o verdadeiro fornecedor de ocupação para os pobres e os imigrantes sem qualificação. 
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Para Castilho (2007, p. 4), a diversidade de vínculos ao mercado de trabalho é 

responsável pela heterogeneidade socioespacial dos pobres, já que existem indivíduos 

inseridos formalmente no mercado de trabalho e outros que vivem de táticas informais de 

ocupação, além daqueles que mantêm alguns laços formais como subcontratados ou 

ocupados ocasionais. Castilho (2008, p. 78) afirma que o circuito inferior é considerado um 

“setor refúgio”, ou uma “válvula de escape”, às pessoas sem emprego e sem possibilidades 

concretas de consumo ao nível do circuito superior, desempenhando também um papel 

ideológico ao garantir a manutenção da ordem socioespacial estabelecida, por manter um 

número considerável de pessoas ocupadas, sobretudo no setor de serviços. 

 

 

2.5 Precarização do trabalho e alienações no turismo: as premissas de uma tese 

 

 

 Segundo Lanfant (2004, p. 373), no início dos anos 1960, ocorreu a imposição de uma 

tese que afirmava ser possível, também aos países subdesenvolvidos, o benefício do turismo 

12. Tinha como o argumento, a afirmação de serem, esses países, dotados de recursos 

naturais e culturais incomparáveis, bem como possuidores de uma mão de obra 

desempregada. Lanfant (2004, p. 373) afirma que esta ideia foi sustentada por um 

economista suíço, Kurt Krapf, autor de uma reconhecida obra sobre consumo turístico, uma 

espécie de “pioneiro” na matéria, que depois se tornou um perito do Banco Mundial. Sob a 

liderança de Krapf, conta Lanfant, em 1963, a Conferência das Nações Unidas, reunida em 

                                                           
12

 Lacoste (1967, p. 644) afirma que o termo “subdesenvolvimento” apareceu depois da segunda guerra 
mundial, nos escritos dos economistas e, apesar das ambiguidades que cercam o termo, talvez tenham sido 
essas ambiguidades que o tenham tornado uma expressão em moda. Para Lacoste, o termo recobre um 
conjunto de problemas dos países pobres, mas revela muito pouco da amplitude e da gravidade deles. Segundo 
Lacoste (1967, p. 649), apesar da diversidade de países considerados subdesenvolvidos, existem numerosas 
características comuns que aparecem como uma combinação de fatores, de interações múltiplas e complexas, 
radicalmente diferentes daquelas que existem nos países desenvolvidos, como insuficiência alimentar, 
deficiências de população (analfabetismo, doenças, etc.), forte proporção de agricultores na base produtiva, 
entre outras. A descrição do subdesenvolvimento em escala planetária não leva em conta que os traços 
comuns, a todos os países subdesenvolvidos, exprimem uma generalização imposta. Lacoste (1967, p. 659-660) 
afirma que o geógrafo não pode se contentar com uma descrição assim geral, sugerindo uma análise da 
distorção interna entre o crescimento demográfico e o crescimento de recursos efetivamente disponíveis à 
população. De acordo com Lacoste, em alguns casos, esta distorção interna começa a diminuir e, em outros, se 
agrava em função do crescimento acelerado de populações, fazendo derivar, dessas diferenças de distorção 
interna, uma diferenciação dos países do “Terceiro Mundo” em “países em via de desenvolvimento” e “países 
em via de subdesenvolvimento”. 
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Roma, na Itália, proclamou solenemente que “o turismo internacional pode trazer, e traz 

efetivamente, uma contribuição vital aos países subdesenvolvidos”. 

Na estratégia das organizações internacionais, afirma Lanfant (2004, p. 373), o 

turismo internacional se tornaria uma espécie de “correia de transmissão” entre países ricos 

e países pobres, já que, tanto uns quanto outros, estariam associados na mesma visão de 

desenvolvimento global, mas com interesses complementares. Nessa ótica, continua 

Lanfant, não se trata mais de somente responder aos desejos de viajar ao estrangeiro (por 

parte dos habitantes dos países desenvolvidos que tem acesso ao lazer), mas também de 

estimular e canalizar fluxos na direção de regiões subdesenvolvidas, as quais se dedicava a 

política de promoção turística. Ao mesmo tempo, se trata de preparar estas regiões 

subdesenvolvidas (a maior parte, além de distante dos grandes centros metropolitanos, é 

povoada por comunidades que vivem em condições rudimentares), para acolher os turistas 

que iriam os visitar em grupos mais ou menos densos.  

De acordo com Lanfant (2004, p. 373-374), desenvolver o turismo torna-se uma 

exigência, cuja legitimidade é reforçada por esta doutrina, que faz do turismo internacional 

um fator de desenvolvimento econômico aplicável ao “Terceiro mundo”. Nesses anos 1960, 

afirma Lanfant, uma vasta ação de persuasão na direção dos países subdesenvolvidos é 

orquestrada pela União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo (UIOOT), que 

incluía apoio financeiro, concedido pelo Banco Mundial, para grandes centros turísticos nos 

cinco continentes, contribuindo para transformar regiões inteiras em estruturas de 

acolhimento para turistas dos principais países emissores. A partir de estão, segundo Lanfant 

(2004, p. 374), a mobilidade turística assume a forma de um prodigioso movimento 

alternativo de deslocamento de assalariados, sem precedentes na história.  

Em “New elements of a theory of commodity aesthetics”, Haug (2005, p. 43) publica 

um texto que trata, entre outros conteúdos, das relações entre “diferença e dominância”, 

estabelecidas entre uma “cultura global de massa” e um “turismo de pobreza”, ou uma 

“pobreza do turismo” (poverty tourism), a ambivalência do termo em inglês parece bem 

adequada. Haug (2005, p. 43-44) afirma, em tradução nossa: 

 

Como é diferente a jornada contrária a da rota dos trabalhadores imigrantes, que é 
a do turismo de pobreza dos ricos! Aos consumidores do centro da riqueza global 
capitalista é oferecido, em doses facilmente consumíveis, um turismo de massa 
para o Sul. A distante diferença pode ser alcançada em um voo-charter. No ar, o 
processo é dobrado, quando telas de vídeo entretêm com filmes inteiramente 
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voltados para promover o turismo. A operação combina surrealismo digital com 
estímulo estético da mercadoria turística. O turista experimenta a globalização em 
retalhos. No estilo dos vídeo-clips, estímulos variados por segundo perseguem-se 
uns aos outros, em trechos do mundo todo, sequenciados de acordo com o valor do 
estímulo. Estímulos em sua maioria tirada do mundo da pobreza e, exatamente a 
pobreza, é excluída da sua representação. Apenas sob a forma do pitoresco e do 
fotogênico faz, os elementos do seu traço domesticado, entrar na imagem. 

 

De acordo com Ouriques (2005, p. 95), a introdução do turismo na periferia do 

capitalismo gerou “ilhas de prosperidade”, mas uma prosperidade restrita a poucos, não 

atingindo os trabalhadores, já que para eles o turismo “significou apenas a diminuição e/ou 

substituição de atividades econômicas tradicionais por outras, direta e indiretamente 

turísticas, como guias, garçons, cozinheiros, faxineiros, etc.”. A geração de empregos, 

promessa que reveste a mercadoria no turismo, não parece capaz de modificar 

substancialmente as condições de existência da população residente dos lugares turísticos, 

em função da desvalorização e da precariedade que caracteriza o trabalho nos serviços 

prestados aos turistas.  

Para a própria Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001, p. 352), o trabalho no 

turismo se caracteriza pela grande ocorrência de trabalhadores temporários e ocasionais, 

por jornadas de meio expediente, pela desvalorização da mão-de-obra feminina, pela 

significativa presença de jovens, pela baixa remuneração (quando comparadas as de outros 

setores da economia), pelo elevado número de horas trabalhadas, bem como pelo baixo 

grau de sindicalização. Ouriques (2005, p. 128) afirma que o turismo se pauta na extração da 

mais-valia absoluta (pela extensão da jornada de trabalho) e pela superexploração da força 

de trabalho, com remunerações miseráveis, isto é, abaixo do necessário para a reprodução 

da força de trabalho.  

Apesar de estarem sempre presentes, e de serem os indivíduos do lugar que estão 

realmente em contato direto com os turistas, sendo inclusive responsáveis pela efetiva 

experiência positiva dos visitantes, os trabalhadores do turismo são considerados, pelas 

forças produtivas do turismo, apenas como parte dos meios de produção. Aliás, a parte 

essencial da produção do turismo, da qual será obtido o lucro dos empresários por meio da 

extração da mais-valia, ou seja, da venda dos serviços prestados pelos trabalhadores que 

excedem os custos de seus salários. Assim, os espaços do turismo são como “depósitos de 

mais-valia”, nos termos de Santos (2002b, p. 88), onde os trabalhadores, cotidianamente, 



53 

 

prestam muito mais serviços dos que os suficientes para pagar os seus salários 13. É para viver 

que o trabalhador vende ao capital sua força de trabalho, como explicou Marx (2006 b, p. 36): 

  

(...) a força de trabalho em ação, o trabalho, é a própria atividade vital do operário, 
a própria manifestação da sua vida. E é essa atividade vital que ele vende a um 
terceiro para se assegurar dos meios de vida necessários. A sua atividade vital é 
para ele, portanto, apenas um meio para poder existir. Trabalha para viver. Ele nem 
considera o trabalho como parte da sua vida, é antes um sacrifício da sua vida. É 
uma mercadoria que adjudicou a um terceiro. Por isso, o produto de sua atividade 
tampouco é o objetivo de sua atividade. 

 

Sujeitando-se a execução de tarefas que lhe são ordenadas, em função da venda que 

fez de sua força de trabalho, o trabalhador prestador de serviços turísticos, assim como 

qualquer outro, está submetido a “alienação do trabalho”, nos termos de Marx (2006, p. 

110), ou seja, ao estranhamento provocado pelas tarefas que executa e pelos produtos de 

seu trabalho, que não lhe dizem respeito. Mészáros (2006, p. 19) identifica, ao analisar o 

conceito de alienação em Marx, algumas características do “trabalho alienado”, como a 

alienação do homem com sua própria atividade, expressa na relação do trabalho com o ato 

de produção no interior do processo de trabalho. Assim, a relação do trabalhador com sua 

própria atividade é uma atividade alheia que não lhe oferece satisfação em si e/ou por si 

mesma, mas apenas pelo ato de vendê-la a outra pessoa.  

O estranhamento com o trabalho também se dá com o produto do trabalho, que não 

pertence ao próprio trabalhador, mas pertence a outro individuo, ao sujeito que comprou 

sua força de trabalho. Desse modo, se estabelece outro tipo de alienação, também descrita 

por Marx, do “homem em relação a outro homem”, pois se o trabalho não pertence ao 

trabalhador, pertence a outro homem que, por ser proprietário da força de trabalho de 

outro, é distinto do trabalhador, este sim um despossuído (MÉSZÁROS, 2006, p. 20).  

No turismo, a alienação do trabalho vai além desses estranhamentos do trabalhador 

com seu trabalho e com seu objeto de trabalho, acontecendo também em função da 

                                                           
13

 Segundo Lefebvre (2003, p. 136), a mais-valia aparece no nível do trabalhador individual, que produz mais do 
que recebe em dinheiro ou salário durante o tempo de trabalho que vende ao capitalista. É por meio da 
realização da mais-valia que acontece a acumulação capitalista e, nesse sentido, os empresários se esforçam 
para aumentar os lucros, aumentando a jornada de trabalho e a produtividade, melhorando as técnicas de 
produção e acelerando a circulação do capital. Para que haja a realização de fato da mais-valia é necessário que 
o circuito D – M – D’ (dinheiro – mercadoria – dinheiro) seja completado o mais rapidamente possível. Em 
termos teóricos, é desse excedente de trabalho, dessa produção de bens ou prestação de serviços que vai além 
da necessária para cobrir os custos trabalhistas, que advém a extração da “mais-valia” pelos empresários, ou 
seja, a exploração da força de trabalho. 
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natureza da atividade, ou seja, pelo estranhamento que há entre o trabalhador e o turista, 

entre o indivíduo que trabalha e aquele que consome “seu” lazer. Além disso, como os 

espaços do turismo são de uso exclusivo daqueles que podem neles consumir, há um 

estranhamento do trabalhador com o espaço, pois, muitas vezes, o seu local de trabalho é 

um espaço de seu próprio lugar, aquele em que nasceu e se criou, e que agora, em função 

do turismo, só pode ser vivido por ele como lugar de trabalho. 

As alienações do trabalho e do espaço que atingem o trabalhador, não são as únicas 

que derivam da produção do turismo, já que é possível reconhecer alienações do consumo 

(SANTOS, 2007, p. 50) e do lazer (BAUDRILLARD, 2007, p. 167) que atingem diretamente os 

turistas. Enquanto mercadoria, o turismo implica no “consumo”, no hábito que se tornou “a 

grande perversão do nosso tempo”, em função do papel que representa na vida coletiva e na 

formação do caráter dos indivíduos (SANTOS, 2007, p. 47). O consumo se instala no cotidiano, 

cercando-nos de mercadorias tornadas objetos de desejo pela estética da mercadoria, pela 

publicidade incessante, pelo estímulo à competição social, pela ideologia da valorização de 

quem possui as mercadorias, entre outros aspectos da produção de consumidores. 

Por outro lado, enquanto prática de “lazer para trabalhadores”, o turismo destina-se 

ao consumo do espaço dos lugares turísticos, por indivíduos crentes que são possuidores do 

seu tempo liberado do trabalho. Partindo de férias, os turistas estão ungidos pela ideia de 

que, por meio da viagem turística, além de satisfazerem suas necessidades de evasão do 

cotidiano, poderão realizar seus sonhos de consumo de possuir uma mercadoria: o turismo, 

que promete mais do que uma viagem, promete estilo de vida e prestígio social. Contudo, “o 

repouso, a evasão, e a distração talvez sejam ‘necessidades’, mas não definem por si mesmas a 

exigência própria do lazer, que é o consumo do tempo” (BAUDRILLARD, 2007, p. 163).  

Portanto, continua Baudrillard, não basta afirmar que o lazer está “alienado” porque 

se reduz ao tempo necessário para a reconstituição da força de trabalho. “A ‘alienação’ do 

lazer é mais profunda: não diz respeito à direta subordinação ao tempo de trabalho, 

encontra-se ligado à própria impossibilidade de perder o seu tempo” (BAUDRILLARD, 2007, p. 

163). O verdadeiro valor do uso do tempo, que o lazer procura restituir, é a “perda” do 

tempo, que faria com que as férias fossem uma busca de um tempo que se possa perder. 

Assim, como prática de lazer, o turismo exige o consumo do tempo e, desse modo, o tempo 

das férias deve ser obrigatoriamente consumido, de preferência num “belo lugar”, num 

“paraíso distante”, em espaços produzidos para a realização desse consumo. 
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2.6 O argumento 

 

 

 O turismo, como produtor de mercadorias intangíveis, pressupõe o consumo dos 

espaços produzidos nos lugares turísticos, vendendo-os na perspectiva de satisfação das 

necessidades de descanso fisiológico, bem como de necessidades sociais criadas pela 

estética da mercadoria. A lógica da mercadoria “regula a cultura inteira, a sexualidade, as 

relações humanas e os próprios fantasmas e pulsões individuais” (BAUDRILLARD, 2007, p. 

205). Assumido nessa lógica da mercadoria, o turismo faz com que as suas necessidades 

sejam objetivadas e manipuladas em termos de lucro, na medida em que evoca, provoca e 

difunde imagens de padrões alienantes do consumo de uma prática de lazer, que também é 

alienada pela exigência do consumo do tempo liberado do trabalho. 

Segundo Miossec (1977, p. 64-65), as aspirações dos turistas se reforçam por meio de 

necessidades imaginadas, que são difíceis de satisfazer totalmente, pois primeiro se escolhe 

(individualmente ou em família) um destino ou um circuito em meio a aspirações e fantasmas. 

Depois vem a perda de tempo e energia (cansaço) para resolver os problemas materiais de 

locação, encarar os acessos congestionados ao lazer desejado (praias superlotadas, 

acomodações lotadas, insuficiência de equipamentos, etc.) e as tarefas cotidianas. Por isso, 

afirmou Miossec, o turismo de massa, bem longe de liberar, contribui para alienar o indivíduo. 

Nos lugares, os espaços produzidos, pelo e para o turismo, a partir de uma psicosfera e 

de uma tecnosfera, implicam na produção de estruturas normativas, físicas e, 

consequentemente, sociais, ou seja, há formação e/ou reprodução de classes, onde o trabalho 

está subordinado ao capital. No espaço produzido para o turismo, o trabalho é apropriado pelo 

capital turístico por meio da ideologização de uma “ética corporativa” e de uma “padronização 

estética” dos trabalhadores, bem como numa perversa precarização das relações de trabalho.   

 A partir das premissas apresentadas anteriormente, argumentamos que o turismo se 

insere nos lugares transformando o espaço, na medida em que produz formas e funções 

espaciais tornadas meios de produção e objetos de trabalho adequados aos propósitos de 

reprodução ampliada do capital. Assim, a produção do turismo modifica a organização 

socioespacial anterior dos lugares, afetando, de modo perverso, a população local que, 

incorporando o trabalho necessário, é atingida pelos processos de alienação do trabalho, 

bem como por uma alienação do espaço de seu próprio lugar. 
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2.7 Uma proposta de análise: a produção do espaço turístico de Itacaré (BA) 

 

 

Inserido numa região formada em função da produção de cacau, a conhecida “região 

cacaueira” do sul da Bahia, o município de Itacaré é lugar de uma produção do espaço ligada 

a inserção seletiva do turismo na região. Antigo produtor e porto cacaueiro, Itacaré desde a 

sua origem foi lugar tributário, como denota a formação “derivada” da região a qual 

pertence 14. A região cacaueira do sul da Bahia, atual microrregião de Ilhéus-Itabuna, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), à sua escala, reproduz a 

formação derivada da demanda estrangeira de cacau nos séculos 19 e 20 15.  

A vila de Itacaré, que fez parte da formação regional cacaueira, foi feita destino 

turístico, a partir dos anos 1990, depois de um período de isolamento regional ligado à perda 

de importância comercial de seu rudimentar porto, ainda nas primeiras décadas do século 

20, por causa da chegada das ferrovias à região. No final dos anos 1960, a perda de 

                                                           
14

 Segundo Santos (1996, p. 104), entre as especificidades do espaço nos países subdesenvolvidos está a de ser 
“derivado”, aquele que é criado ou transformado por demandas externas, por uma vontade estrangeira, ou 
seja, derivado de necessidades longínquas. O termo “derivado”, segundo Santos, foi primeiro empregado por 
Maximilien Sorre, que adotou a expressão “paisagens derivadas” para mostrar a relação entre a história de 
países industriais e a dos países subdesenvolvidos. É nessa relação histórica que se formaram e ainda se 
formam espaços em países subdesenvolvidos, derivados da demanda externa, “via de regra”, por algum 
produto primário, gerando regiões monoprodutoras ou transformando outras pré-existentes em função de 
novas necessidades

 
As “paisagens derivadas”, citadas por Maximilien Sorre, são criadas pelas relações entre as 

forças diretivas da economia mundial com as formas de dispersão e de irradiação susceptíveis de guiar a 
instalação de novas formas de atividade, segundo condições tecnológicas específicas (SANTOS, 1971, p. 201). 
Esta questão nos leva direto ao “coração” da problemática do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, que 
ocupou, por muito tempo, parte das pesquisas de Milton Santos em sua busca por dados essenciais sobre a 
organização do espaço em países subdesenvolvidos. Para Santos, se quisermos definir esquematicamente uma 
situação espacial nos países do Terceiro Mundo, um método de abordagem, aparentemente simples, e não por 
isso menos eficaz, seria o de identificar as diferentes defasagens entre a gênese, os ritmos, as formas de 
evolução e a situação atual dos elementos formadores de subespaços. Além disse, continua Santos, devemos 
considerar duas coisas: em primeiro lugar, que a instalação, e a execução de diferentes elementos de 
modernidade, não se faz nem ao mesmo tempo e nem ao mesmo ritmo; e em segundo lugar, levar em conta o 
próprio fato da imensa diversidade geográfica e que combinações entre os elementos geográficos não dão 
sempre os mesmo resultados, fazendo com que cada pedaço do planeta se constitua em um caso particular, 
em um problema original. 
 
15

 Em tese intitulada “O uso corporativo do território brasileiro e o processo de formação de um espaço 
derivado: transformações e permanências na região cacaueira da Bahia”, Chiapetti (2009) demonstra como, 
histórica e geograficamente, a formação socioespacial da região cacaueira do sul da Bahia ainda se processa de 
forma derivada, em função do uso corporativo e seletivo do território brasileiro. Discutindo a crise da produção 
de cacau, mais especificamente o caráter multidimensional das transformações ocorridas na região, Chiapetti 
mostra que o movimento de reestruturação produtiva regional se vincula ao desenvolvimento do modo 
capitalista de produção, que cria e recria mecanismos ideológicos de crenças na modernização e, assim, 
garante a sua própria reprodução. 
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importância do porto de Itacaré se acentuou com a construção de rodovias, como a BR-101 

e vicinais, que concentraram o escoamento da produção regional (inclusive do interior de 

Itacaré) para o porto de Ilhéus, que cada vez mais fortalecia sua função de principal 

entreposto exportador de cacau, inclusive com modernizações (nos anos 1920) e 

construções portuárias (nos 1950).  

Por quase todo o século 20, o litoral sul de Itacaré se manteve relativamente fora do 

sistema produtivo do cacau, em função da dificuldade de plantio e escoamento da produção 

num meio físico de relevo planáltico, de “mar de morros”. Apesar da proximidade física com 

Ilhéus, a vila de Itacaré esteve isolada em função da desintegração com o modo de produção 

cacaueiro e dos precários acessos por estradas não pavimentadas, num lugar cercado de 

morros, onde chove constantemente.  Somente a partir dos anos 1960 foi possível chegar por 

estradas à Itacaré e, mesmo assim, o percurso saindo de Ilhéus levava no mínimo três horas e, 

isso, quando as estiagens permitiam, sendo comum interromper a viagem no meio de atoleiros.  

Além das famílias de fazendeiros que possuíam residência em Itacaré, só mesmo 

hippies e surfistas se dispunham a visitar a inóspita vila de pescadores, tornando-se os 

primeiros turistas do lugar, isso ainda nos anos 1970 e 1980. Em 1998, o isolamento se 

rompeu com a pavimentação do trecho da BA-001, entre Ilhéus e Itacaré, chamado 

“estrada-parque” (porque atravessa uma unidade de conservação da natureza), uma obra 

idealizada e financiada por políticas do Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia I 

(PRODETUR I). O isolamento submetido à Itacaré responde, em parte, pela conservação de 

fragmentos de “Mata Atlântica”, que ainda recobrem muito dos morros do lugar e que, 

como paisagem, serve de material para estetizar o turismo, isso a partir dos anos 1990.  

Apropriada pela estética da mercadoria, a paisagem de Itacaré, na perspectiva do 

“olhar romântico do turista”, de “beleza natural intocada” (URRY, 1996, p. 70), é representada 

por imagens fotográficas das pequenas praias ladeadas de coqueiros e emolduradas por 

morros cobertos de mata atlântica. Na produção do turismo, a natureza de Itacaré é usada 

para estetizar uma mercadoria que é consumida por surfistas, ecoturistas e, cada vez mais, 

por outros tipos consumidores do chamado “turismo de natureza”. A presença da Mata 

Atlântica, no litoral sul da Bahia, é herança da natureza e do modo de produção do cacau na 

região, que subutilizou (ou simplesmente não utilizou) algumas áreas florestadas, bem como 

fez dominante a “cabruca”, o modo de plantio sombreado por árvores de dossel, um sistema 

chamado de “sustentável”, por apologistas do desenvolvimento turístico.  
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Para o turismo, a letargia pela qual passou Itacaré, durante o tempo em que ficou 

isolado, serviu para produzir uma natureza e uma cultura úteis à valorização da mercadoria: 

a paisagem natural e a história do cacau. Em seus planos, o PRODETUR I incluiu Itacaré na 

“Costa do Cacau”, uma desenhada “zona turística”, que abrangeria os territórios dos 

municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Itabuna, Una e Canavieiras. A Costa do Cacau é 

polarizada pela cidade de Ilhéus, que é a porta de entrada da região e lugar reconhecido por 

conta dos romances de Jorge Amado, publicados em todo o mundo, muito deles adaptados 

para televisão e cinema. O cacau dá nome à zona turística “produtora do fruto que dá 

origem ao chocolate”, que “se destacou pela riqueza e prosperidade”, que é a “terra de 

famosos coronéis romanceados por Jorge Amado” (BAHIA, 2005, p. 73).  

A definição de zonas turísticas faz parte das políticas do PRODETUR I que, como 

instrumento de planejamento, diz ter como finalidade “dar maior reforço às ações já 

empreendidas para consolidar o desenvolvimento do turismo no Estado”. Desde os anos 

1950, políticas públicas para o incremento do turismo, como instrumentos de ação estatal, 

representam uma alternativa de desenvolvimento para o Estado da Bahia. Até os anos 1970, 

as ações públicas estatais baianas se deram sempre na esfera municipal de Salvador, 

provenientes de políticas de desenvolvimento do turismo na capital. As políticas só se 

voltaram para o interior do Estado, primeiro nos anos 1980, com o programa “Caminhos da 

Bahia” 16, e depois com o PRODETUR I, este último considerado oficialmente responsável 

pelo crescimento dos apologéticos números da economia do turismo, na virada do século 17. 

A participação da renda vinda do turismo no Produto Interno Bruto (PIB) baiano passou de 

                                                           
16

 O programa Caminhos da Bahia contemplava a construção e o gerenciamento de hotéis e pousadas, ações 
promocionais e capacitação de mão-de-obra para Salvador e alguns lugares escolhidos do interior e litoral: 
Camamu, Cipó, Cachoeira, Caldas do Jorro, Ibotirama, Ilhéus, Itaparica, Jacobina, Juazeiro, Lençóis, Paulo 
Afonso, Porto Seguro e Valença. Uma de suas ações de marketing foi criar o slogan “Bahia, terra da felicidade”, 
uma marca veiculada em material distribuído no Brasil e no exterior em eventos de promoção próprios, em 
parceria com o Rio de Janeiro e da EMBRATUR. Para viabilizar essa estratégia, foram investidos, “também e 
pela primeira vez”, recursos em folheteria receptiva, com páginas alusivas a Salvador e às cidades escolhidas 
pelo Programa “Caminhos da Bahia”, incluindo mapas desses destinos turísticos, além de folhetins 
promocionais da capital baiana, em seis idiomas, e folheto receptivo dos destinos dos “Caminhos da Bahia”, 
em português (BAHIA, 2005, p. 41).  
 
17

 O Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia (PRODETUR/BA) é uma articulação estadual do Programa 
de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR/NE), que repassa repassou recursos federais, bem 
como do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em financiamentos liberados pelo Banco do 
Nordeste. Além destes recursos, o PRODETUR/NE conta com outras agências de financiamento, como o Banco 
Mundial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), a Caixa Econômica Federal e a 
Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR).  
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4,0 %, em 1991, para 7,9 %, em 2004, segundo estimativa da Secretaria da Cultura e Turismo 

do Estado da Bahia (BAHIA, 2005).  

Com o PRODETUR, a ação estatal na Bahia se pautou na desconcentração relativa do 

turismo, com a aplicação de recursos para infraestrutura em outros lugares além de 

Salvador. Para a Costa do Cacau, os investimentos estatais somaram 170 milhões de dólares, 

concentrados em transporte (pavimentação da rodovia que liga Ilhéus a Itacaré), 

saneamento, energia elétrica, meio ambiente e reforma do aeroporto de Ilhéus (HVS, 2005, 

p. 39). É pela estrada que, partindo do aeroporto de Ilhéus, Itacaré recebe surfistas, 

ecoturistas, turistas de aventura, “baladeiros”, “mochileiros”, turistas de sol e mar, entre 

outros visitantes que consomem o turismo em Itacaré.  

Na entrada do século 21, a dinâmica do turismo transformou Itacaré, tornando o 

porto cacaueiro decadente, a vila de pescadores inóspita, num destino turístico vendido 

como “relíquia” e “paraíso ecológico” para o mercado internacional. Com o acesso dado pela 

pavimentação da estrada, o turismo em Itacaré virou “moda”, nos primeiros anos da década 

de 2000, inclusive com a visita de celebridades (artistas e atletas), que conferiram fama e 

reputação de “lugar da moda”. Desde então, o turismo determina a produção do espaço em 

Itacaré, no sentido de uma urbanização não apenas “turística”, nos termos de Mullins (1991, 

p. 326) 18, ou seja, como produção de formas e paisagens que derivam dos serviços turísticos 

em si, mas também de uma urbanização “periférica”, com a formação de aglomerados de 

exclusão no entorno e em interstícios da antiga vila. 

 De todo modo, a ideologia do “turismo sustentável”, surgida quando da construção 

da “estrada-parque”, no final dos anos 1990, continua padronizando o consumo e 

reproduzindo a estética da mercadoria ecoturismo, por meio de um chamado “marketing 

verde”. Já as estratégias de segmentação, que na metade da década de 2000, foram 

desenhadas com o objetivo de estender ou ampliar os mercados da mercadoria do turismo 

em Itacaré, parecem não ter saído do papel, ao mesmo tempo em que as ações prioritárias 

de planejamento estatal se voltam para outros destinos do Estado da Bahia. 

                                                           
18

 De acordo com Mullins (1991, p. 326), a urbanização turística diz respeito a espaços construídos unicamente 
para o consumo da “alegria, do prazer, do relaxamento, da recreação, etc.”, e não para um consumo de 
necessidades básicas sob a forma de habitação, serviços de saúde, educação e assim por diante. Para Mullins, 
cidades turísticas representam uma “nova” e “extraordinária” forma de urbanização, por elas são cidades 
construídas apenas para consumo, que fornecem uma grande variedade de oportunidades de consumo de 
mercadorias e serviços. 
 



60 

 

 Como referência empírica desta tese, propomos uma análise da produção deste 

espaço do turismo localizado no Sul da Bahia, partindo de uma crítica à estética da mercadoria 

e à precarização do trabalho que caracteriza a produção turística do lugar. Esta proposta 

contempla uma análise geográfica, em escala regional e local, que considera a formação 

socioespacial, bem como o reconhecimento dos processos de produção envolvidos nestas 

escalas, notadamente a criação de apelos turísticos e a subordinação do trabalho ao capital. 
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PARTE I 

TURISMO E ESTÉTICA DA MERCADORIA 
 
 
 

 
Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, 
precede à produção de bens e dos serviços. 

 
Milton Santos, Por uma outra globalização 

 

 

 
 
Na expressão ‘estética da mercadoria’ ocorre uma restrição dupla: de um lado, a ‘beleza’, isto 
é, a manifestação sensível que agrada aos sentidos; de outro, aquela beleza que se desenvolve 
a serviço da realização do valor de troca e que foi agregada à mercadoria, a fim de excitar no 
observador o desejo de posse e motivá-lo à compra. Se a beleza da mercadoria agrada à 
pessoa, entra em jogo a sua cognição sensível e o interesse sensível que a determina. A 
transformação do mundo das coisas úteis desencadeou forças instintivas e meios 
determinados por suas funções, que padronizam completamente a sensualidade humana ao 
mundo das coisas sensíveis. 
 

Wolfgang Fritz Haug, Crítica da estética da mercadoria 
 

 

 

 

‘Quando falo do tempo é porque ele já não existe’ – dizia Apollinaire. Também se pode dizer 
do lazer: ‘Quando se ‘tem’ tempo é porque já não se é livre’. E a contradição não reside nos 
termos, mas no fundo. Tal é o paradoxo trágico do consumo. Em cada objeto possuído e 
consumido, como também em cada minuto de tempo livre, o homem individual quer fazer 
passar e julgar ter feito passar o seu desejo – mas, o desejo encontra-se já ausente, de todo o 
objeto possuído, de toda a satisfação cumprida e ainda de todos os minutos ’disponíveis’. 
Resta apenas o ter ‘consumido’ de desejo. 
 

 Jean Baudrillard, A sociedade de consumo 
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3. SOBRE A CRÍTICA DA ESTÉTICA DA MERCADORIA 

 

 

 Em “A crítica da estética da mercadoria”, Haug desvela a estetização presente no 

processo de produção da mercadoria que, à primeira vista, segundo Marx (2010), parece ser 

coisa trivial, compreensível, mas “analisando-a, vê-se que algo muito estranho, cheia de 

sutilezas metafísicas e argúcias teológicas” (p. 92), um caráter misterioso da mercadoria. Ao 

seu modo, Haug esclarece o “segredo” do “fetichismo” da mercadoria, anunciado por Marx 

(2010, p. 94): 

 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 
próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 
propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 
relação social entre trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao 
refleti-la como relação existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio 
trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam 
mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos 
sentidos. 

 

 De acordo com Harvey (2010, p. 98), as condições de trabalho e de vida, bem como 

os estados de ânimo (alegria, raiva ou frustração) que estão por trás da produção, estão 

ocultos de nós ao comprarmos uma mercadoria. “Podemos tomar o nosso café da manhã 

sem pensar na miríade de pessoas envolvidas na produção” (HARVEY, 2010, p. 98). Todos os 

vestígios da exploração humana estão obliterados na mercadoria (“não há impressões 

digitais da exploração no pão de cada dia”), já que não é possível dizer que condições de 

trabalho estiveram por trás da produção. O conceito de fetichismo, segundo Harvey (2010), 

explica como podemos estar objetivamente dependentes de “outros”, cuja vida e aspirações 

permanecem totalmente opacas para nós 19. 

 Essa opacidade se dá através do dinheiro, que compra a força de trabalho dos 

indivíduos (por muito menos do que custam as mercadorias que eles produzem), na 

                                                           
19

 Analisando as analogias que Marx faz com a religião, Berman (2001, p. 60) afirma que a função do fetichismo, 
assim como da religião em geral, é livrar o fiel da responsabilidade por suas ações. “Não é ele que está agindo, 
é Deus (ou o demônio) que age dentro e por intermédio dele; ele não pode nem criticar, nem modificar, nem 
transformar o mundo; ele, como o próprio mundo, é apenas veículo de uma Vontade que não é a sua” (p. 60). 
Segundo Berman, similarmente, o capitalista nega deter o poder de até mesmo modificar os desastrosos 
processos do mercado, já que, para ele, o mercado opera por meio de “leis eternas” à quais o capitalista e 
todos os homens estão irremediavelmente subjugados, uma fictícia “lei natural”, extremamente eficiente no 
que diz respeito a manter os homens fixos em seus papéis.  
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perspectiva de se fazer mais dinheiro, vendendo as mercadorias por um preço maior do que 

custam para serem produzidas. Daí deriva a estética da mercadoria, da subordinação do 

valor de uso ao valor de troca, já que a produção de mercadorias não tem como objetivo a 

produção de valores de uso como tais, mas sim a produção de mercadorias para venda. 

Assim, segundo Harvey (2010, p. 99), na busca do dinheiro, 

 

Os produtores têm um permanente interesse em cultivar “o excesso e a 
intemperança” nos outros, em alimentar “apetites imaginários” a ponto de as 
ideias sobre o que constitui a necessidade social serem substituídas pela “fantasia, 
pelo capricho e pelo impulso”. O produtor capitalista tem cada vez mais “o papel de 
alcoviteiro” entre os consumidores e seu sentido de necessidade, excitando neles 
“apetites mórbidos, à espreita de cada uma de suas fraquezas – tudo isso para que 
possa exigir o numerário pelo seu serviço de amor”. O prazer, o lazer, a sedução e a 
vida erótica são trazidos para o âmbito do poder do dinheiro e da produção de 
mercadorias.   

 

 

3.1 A origem da estética da mercadoria na contradição da troca 

 

 

A propaganda e a comercialização destroem os vestígios da produção, reforçando o 

fetichismo que surge com a troca, um ato que tem sentido diverso para compradores 

necessitados do valor de uso e para vendedores interessados no valor de troca. Da 

perspectiva do comprador (que tem a necessidade do valor de uso), o ato da compra 

significa apenas o começo e o pressuposto para a realização de seu fim, através do uso e do 

desfrute da mercadoria comprada. Na perspectiva do vendedor (interessado no valor de 

troca), com o ato da venda, o processo está concluído e o objetivo alcançado. Dessa 

contradição, entre valor de uso e valor de troca, surge uma tendência que provoca sempre 

novas modificações no corpo da mercadoria e na sua forma de uso.  

Estas modificações adicionam ao valor de uso uma “manifestação do valor de uso”, 

que desempenha um papel de mera aparência, um aspecto estético da mercadoria separado 

do objeto em si. Nesse sentido, segundo Haug (1997, p. 27),  

 

A aparência torna-se importante – sem dúvida importantíssima – na consumação 
do ato da compra, enquanto ser. O que é apenas algo, mas não parece um ‘ser’, 
não é vendável. O que parece ser algo é vendável. A aparência estética, o valor de 
uso prometido pela mercadoria, surge também como função de venda autônoma 
no sistema de compra e venda. No sentido econômico está-se próximo de, e será 
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finalmente obrigatório, em razão da concorrência, ater-se ao domínio técnico e à 
produção desse aspecto estético. O valor de uso estético prometido pela 
mercadoria torna-se então instrumento para se obter dinheiro. Desse modo, o seu 
interesse contrário estimula, na perspectiva do valor de troca, o empenho em se 
tornar uma aparência de valor de uso, que exatamente por isso assume formas 
bastante exageradas, uma vez que, da perspectiva do valor de troca, o valor de uso 
não é essencial. 
 

A estética da mercadoria, portanto, situa-se nessa relação dos interesses de troca, 

existente desde os primórdios do capitalismo, de subordinação do valor de uso ao valor de 

troca. Com a produção privada de mercadorias, produzem-se essencialmente valores de 

troca e não meios para a satisfação de necessidades, o que faz das mercadorias sejam mais 

do que tudo um meio para atingir um fim: a realização do valor de troca. Procurando ilustrar 

essa assertiva, Haug cita o que Marx afirmou nos Manuscritos parisienses: todo produto ‘é 

uma isca, com a qual se pretende atrair a essência do outro, seu dinheiro’ e que ‘toda 

necessidade real ou possível (do homem sensível) significa uma fraqueza que levará a mosca 

à armadilha’ (MARX citado por HAUG, 1997, p. 27). 

O dinheiro é um mediador crucial “como extensão do homem, como poder sobre 

outros homens e circunstâncias”, como “mágica ampliação do raio de ação humana por 

meio do dinheiro” (LUKÁCS citado por BERMAN, 2007, p. 63). Em virtude de sua propriedade 

de tudo comprar, o dinheiro é o objeto por excelência e a universalidade desta sua 

propriedade é a sua natureza onipotente. Discorrendo sobre a natureza do dinheiro, para 

melhor compreendê-la, Marx (2006, p. 168) cita uma passagem do “Fausto” de Goethe 20 

que, em seguida, é assim comentada por ele: 

 

                                                           
20

 De acordo com Berman (2007, p. 50), desde que se começou a pensar em cultura moderna, a figura de 
Fausto, cuja história se conta desde o século 16, tem sido um dos seus heróis culturais. Segundo Berman, 
embora tenha assumido muitas formas, a figura de Fausto tem sido praticamente sempre a mesma, um 
“garoto cabeludo”, um intelectual não conformista, um marginal, um caráter suspeito. Também em todas as 
versões, a tragédia ou a comédia ocorre quando Fausto “perde o controle” de suas energias mentais que, a 
partir daí, adquirem vida própria, dinâmica e altamente explosiva. Para Berman, o Fausto de Goethe ultrapassa 
todos os outros, em riqueza e profundidade de perspectiva histórica, em imaginação moral, em inteligência 
política e percepção psicológica. Iniciado em torno de 1770, quando Goethe tinha 21 anos, seu trabalho no 
tema do Fausto prosseguiu por seis anos, mas Goethe não considerou a obra terminada até 1831, um ano 
antes de sua morte, aos 83 anos, e sua publicidade só se deu algum tempo depois. A força que anima o “Fausto 
goethiano”, e que o distingue dos demais, está no que Berman (2007, pp. 52) designa de “desejo de 
desenvolvimento”, sentimento que Fausto tenta explicar ao diabo, porém “não é fácil fazê-lo”. Assim como nas 
primitivas encarnações, o Fausto de Goethe também vende sua alma ao diabo em troca de dinheiro, sexo, 
poder, fama e glória, porém não pelo que elas representam em si, mas sim pelo desejo de “um processo 
dinâmico que incluiria toda sorte de experiências humanas, alegria e desgraça juntas, assimilando-as todas ao 
seu interminável crescimento interior; até mesmo a destruição do próprio eu seria parte integrante do seu 
desenvolvimento” (BERMAN, 2007, p. 53).  
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O que para mim existe por meio do dinheiro, aquilo que eu posso pagar, ou seja, o 
que o dinheiro pode comprar, sou eu, o próprio possuidor do dinheiro. O poder do 
dinheiro é o meu próprio poder. As propriedades do dinheiro são as minhas – do 
possuidor – próprias propriedades e faculdades. Aquilo que eu sou e posso não é, 
pois, de modo algum determinado pela minha própria individualidade. Sou feio, 
mas posso comprar para mim a mais bela mulher. Consequentemente, não sou feio, 
porque o efeito da fealdade, o seu poder de repulsa, é anulado pelo dinheiro. Como 
indivíduo, sou manco, mas o dinheiro fornece-me vinte e quatro pernas; portanto 
não sou manco; sou um homem detestável, indigno, sem escrúpulos e estúpido, 
mas o dinheiro é objeto de honra, por conseguinte, também o seu possuidor. O 
dinheiro é o bem supremo, e deste modo, também o seu possuidor é bom. Além 
disso, o dinheiro poupa-me, ao esforço de ser desonesto; por consequência, sou tido 
na conta de honesto; sou estúpido, mas o dinheiro constitui o espírito real de todas 
as coisas: como poderá o seu possuidor ser estúpido? Ademais, ele pode comprar 
para si as pessoas talentosas: quem tem poder sobre as pessoas inteligentes não 
será mais talentoso do que elas? Eu, que por meio do dinheiro posso tudo o que o 
coração humano ambiciona, não possuirei todas as capacidades humanas? Não 
transformará assim o dinheiro todas as minhas incapacidades no seu contrário? 

 

Segundo Haug (1997, p. 28), logo que o valor de troca se emancipou, por meio do 

dinheiro, surgiu também o pressuposto para a emancipação da “perspectiva do valor de 

troca”, fundamentando um novo interesse que acompanha essa emancipação: o “ interesse 

da valorização”. Usura e comércio são as duas primeiras configurações históricas advindas 

da emancipação do valor de troca pelo dinheiro, pois comprar para vender com lucro é a 

atividade do comerciante. O dinheiro, a “essência do outro”, nos termos de Marx, o que se 

pretende atrair com todo produto, toda mercadoria, “é o alcoviteiro entre a necessidade e 

o objeto, entre a vida do homem e os meios de subsistência” (MARX, 2006, p. 167).  

Haug (1997, p. 27), ainda citando Marx, afirma que, na perspectiva do valor de troca, 

a natureza sensual do proprietário do dinheiro passa a ser observada, fortalecida e atendida 

em qualquer desejo, arbitrariedade ou capricho, na medida em que o capitalista ‘submete-se 

às suas mais abjetas ideias, buscando o casamenteiro entre ele e suas necessidades, 

excitando nele prazeres doentios, espreitando todas as suas fraquezas... ’ (MARX citado por 

HAUG, 1997, p. 27). “Amáveis préstimos” através de “amabilíssimas aparências” são 

oferecidos onde quer que haja carência, necessidade e precisão, por um proprietário de 

mercadorias, que logo em seguida apresenta a conta. “Não será diferente com o capitalista 

preocupado com a venda de suas mercadorias e com o futuro lucro; a ele, a propaganda 

oferece os seus serviços com uma aparência gentil, até a prazo” (HAUG, 1997, p. 57). 

 Ao nível da publicidade, o crédito se constitui como um argumento decisivo na 

“estratégia do desejo”, atuando tal como qualquer qualidade do produto: “está em pé de 

igualdade na motivação de compra com a escolha, a ‘personalização’ e a fabulação 
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publicitária da qual vem a ser complemento tático” (BAUDRILLARD, 2006, p. 166). Para 

Baudrillard, o usuário “a crédito” aprende pouco a pouco a usar o produto como se este 

fosse “seu”, com a ressalva de que o próprio tempo em que ele paga é aquele em que o usa, 

de modo que o “vencimento” do produto acha-se ligado à sua decadência. Desse modo, 

como disse Baudrillard (2006, p. 167), “achamo-nos continuamente em atraso com relação a 

nossos objetos”, já que eles estão aí, mas se encontram um ano à frente, na última prestação 

que os saldará ou no próximo modelo que os substituirá. Primeiro se compra para, em 

seguida, resgatar o compromisso por meio do trabalho, voltando-se, assim, com o crédito, a 

“uma situação propriamente feudal, a de uma fração de trabalho devida antecipadamente 

ao senhor, ao trabalho escravo” (BAUDRILLARD, 2006, p. 169) 21.  

 

 

3.2 A padronização da sensualidade dos consumidores 

 

 

É a partir das necessidades do indivíduo, em sua faina de realizar seu “ser”, que uma 

“padronização da sensualidade”, nos termos de Haug (1997), se opera como uma estratégia 

da estética da mercadoria. Esta padronização diz respeito ao modo pelo qual as forças 

produtivas impõem um padrão de consumo, na medida em que molda desejos e vontades dos 

consumidores, seduzindo-os e induzindo-os à compra. De acordo com Haug (1997, p. 126),  

 

Dizer que a estética da mercadoria padroniza sobremaneira a sensualidade 
humana significa apenas lançar uma luz de parte da sedução sobre o modo como 
as pessoas são levadas a assumir comportamentos conformes ao sistema da 
sociedade capitalista. Elas vivenciam a sua existência na sociedade, enquanto 
situação natural apolítica. Para sua sorte, elas não são obrigadas a isso; cada uma 

                                                           
21

 Não é diferente na produção do turismo, também preocupada com a venda de suas mercadorias, como na 
infinidade de ofertas de viagem a serem pagas a prazo, como vemos na página inicial do website da operadora 
brasileira de turismo “CVC”, que tem nessa a estratégia o meio principal para alcançar o maior número possível 
de clientes 

21
. Fragmentos do texto publicado em outubro de 2010, também no website da empresa, na página 

“Palavra do Presidente” (Guilherme Paulus, Presidente do Conselho Administrativo da CVC), e que se referem à 
temporada de verão 2010-2011, sintetizam esta estratégia de massificação por meio do crédito: “Será uma 
grande temporada de viagens - a melhor e a maior de toda a nossa história de 38 anos. Isso porque são muitas 
as promoções e as facilidades de compra de pacotes de viagens, que estão possibilitando, a um número cada 
vez maior de famílias, a inserção do produto 'viagem' em suas cestas de consumo (...). Sonhe com o mundo. A 
gente leva você”. 
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pode se tornar bem-aventurada a seu modo. Elas se distanciam por si mesmas da 
necessidade material e se voltam para aquilo que satisfaz as necessidades 
imediatas e que, além disso, seduz.  

 

Oferecidas como meios de representação da beleza e da amabilidade, as mercadorias 

são valorizadas pela estética da mercadoria que usa, entre outros meios, do galanteio 

amoroso enquanto gênero de estímulo dos consumidores. As mercadorias retiram a sua 

linguagem estética do galanteio amoroso que existe entre os seres humanos e, invertendo 

esta relação, fazem com que as pessoas retirem a sua expressão estética das mercadorias, 

ou seja, segundo Haug (1997, p. 30),  

 

(...) ocorre aqui uma primeira reação conjunta da forma de uso das mercadorias 
motivada pela valorização sobre a sensualidade humana. A possibilidade de 
expressão de sua estrutura impulsiva não só se modifica como também a sua 
ênfase se desloca: um forte estímulo estético, o valor de troca e a libido amoldam-
se (...) e os meios de expressão tornam-se valiosos, custando também uma fortuna. 
E tal como o burguês ‘em sua luxúria atribui ao nobre uma amplitude maior, 
adulando-o em suas produções – seus produtos são igualmente pequenos 
cumprimentos aos prazeres do esbanjador -, do mesmo modo ele sabe se apropriar 
do poder que o outro está perdendo’. 

 

O domínio sobre as pessoas exercido em função da fascinação pelas aparências 

artificiais tecnicamente produzidas é denominado por Haug (1997, p. 67) de “tecnocracia da 

sensualidade”. Esse domínio aparece na fascinação de formas estéticas, que arrebatam as 

sensações humanas, fazendo com que os próprios sentidos passem a dominar o indivíduo 

fascinado. Inventada com base na perspectiva de posse do valor de uso, a aparência na qual 

caímos é um desejo impulsivo. “É como um espelho, onde o desejo se vê e se reconhece 

como objetivo” (HAUG, 1997, p. 77). 

Defrontamo-nos com sequências de aparências atraentes e prazerosas das 

mercadorias, que atuam sobre nós como espelhos que observam nossa intimidade e 

evidenciam nossas insatisfações. A aparência se oferece, como se fosse capaz de satisfazer, 

de adivinhar, de ler os desejos nos olhos, de trazê-los a luz através do aspecto exterior da 

mercadoria (HAUG, 1986, p. 266). A aparência estética da mercadoria se oferece enquanto 

satisfação, como se soubesse de nossos segredos e os mostrasse na superfície aparente da 

mercadoria. Para Haug (1997, p. 78), “o ideal da estética da mercadoria seria manifestar o 

que mais nos agrada, do que falamos, o que procuramos, o que não esquecemos, o que 
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todos querem, o que sempre quisemos”. À medida que a estética da mercadoria interpreta, 

nesse sentido, o “ser” das pessoas, de acordo com Haug (1997, p. 76), ocorre que, 

 

A tendência progressiva de seus impulsos, de seus desejos em busca de satisfação, 
prazer e alegria parece desviada. O impulso parece estar atrelado e ter se tornado 
um estímulo para a adaptação. Vários críticos da cultura veem nisso um processo 
de corrupção que atinge diretamente a espécie. Gehlen fala de sua degeneração, à 
medida que ela se adapta “a condições de vida demasiado cômodas”. De fato, há 
certa perfídia na adulação exercida pelas mercadorias: o que elas acionam ao se 
oferecerem acaba sendo predominante. Os indivíduos servidos pelo capitalismo 
acabam sendo, ao final, seus servidores inconscientes. Eles não são apenas 
mimados, distraídos, alimentados e corrompidos. 

 

Interpretando os homens, a aparência com a qual se apresenta a mercadoria lhes dá 

uma língua para a interpretação de si mesmo e do mundo (HAUG, 1986, p. 266). A 

interpretação do “ser” das pessoas se manifesta na publicidade que, segundo Gunn (2005, p. 

41), na maioria das vezes, explora os pontos vulneráveis de seu “público-alvo”, para 

convencê-lo que o produto ou serviço oferecido é realmente necessário. “O que importa são 

as vendas”. Gunn (2005, p. 41) dá como exemplos, a publicidade de produtos alimentares, 

higiênicos e de limpeza para um público-alvo feminino, que utiliza o estereótipo da “mulher 

magra, bonita, bem-sucedida, que cuida da família, trabalha e é feliz”, e a publicidade de 

cervejas para os homens, que usa a imagem da mulher para mexer com a virilidade 

masculina, explorando vaidades e desejos de sucesso. 

 

 

3.3 A inovação estética (a moda) da mercadoria e a criação dos “artigos de marca” 

 

 

Segundo Mandel (1985, p. 276), a diferenciação do consumo, e a expansão do 

consumo de mercadorias, é resultado de uma pressão social, como a da publicidade. 

Entretanto, salienta Mandel, uma proporção considerável dessas mercadorias é inútil (“o 

kitsch na sala de visitas”), quando não prejudicial à saúde (“cigarros”). Além disso, a 

conversão de muitas dos antigos bens de luxo em bens de consumo de massa, geralmente 

leva a uma queda na qualidade desses bens. De acordo com Mandel (1985, p. 276),  
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As dificuldades de realização da mais-valia estimulam a tendência crescente dos 
monopólios em alterar perpetuamente a forma das mercadorias, muitas vezes de 
maneira absurda do ponto de vista do consumo racional. Nesse contexto, kay fala 
de uma redução do ‘período de consumo’ das mercadorias que, no caso dos bens de 
consumo duráveis ou semiduráveis, faz-se acompanhar da deterioração da 
qualidade. 

 

O embelezamento promovido pela estética da mercadoria geralmente busca 

compensar diminuições quantitativas e qualitativas do valor de uso, que são empregadas 

para fazer o objeto durar menos e, assim, exigir novas demandas. De acordo com Lefebvre 

(1978, p. 106), a obsolescência foi estudada e transformada em técnica, por especialistas 

que conhecem a esperança de vida das coisas, e representada por médias estatísticas 

correlacionadas com os custos de produção e os lucros. Escritórios que organizam a 

produção levam em conta estas estatísticas para reduzir a esperança de vida, acelerando a 

rotação dos produtos e do capital.  

Todavia, os objetos ainda duram muito, levando-se em conta as exigências de 

valorização do capital, fato que promove o efeito da inovação estética (HAUG, 1997, p. 54), 

uma técnica pela qual a mercadoria tem periodicamente sua aparência modificada, com o 

objetivo de diminuir o tempo de uso do objeto e, desse modo, antecipar a demanda. A 

inovação estética nada mais é do que a “moda”, uma necessidade de mudar que não 

aparece como redescoberta da personalidade forte, mas como obediência a um novo 

preconceito criado pelo mercado, que tem como sentido tomar o lugar de um preconceito 

envelhecido e desacreditado (SANTOS, 2007, p. 49).  

No turismo, parece haver certa obsolescência dos lugares, fundada na 

“predominância adquirida pela administração do consumo nos processos contemporâneos 

de modernização” (RIBEIRO citada por SILVEIRA, 1997, p. 42). Desse modo, os lugares 

parecem conter uma data de validade e um calendário de uso, como afirmou Silveira (1997, 

p. 42): 

 

É a psicosfera, e não a tecnosfera, que determina o momento em que um lugar 
turístico morre como ponto privilegiado desse universo mágico. Quando os canais 
da psicosfera, que promoviam um paraíso, deixam de ser percorridos por 
abundante publicidade, os lugares tornam-se cemitérios técnicos, olvidados pela 
magia do discurso. Esses pontos são rapidamente substituídos por outros. Daí o 
risco de vida efêmera dos lugares turísticos e, consequentemente, a guerra dos 
lugares pelo seu ingresso e, depois sua permanência, nos roteiros globais, em uma 
palavra, pela sua inserção na atual divisão territorial do trabalho. 
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Nessa perspectiva, faz sentido, a observação de Lefebvre (1978, p. 107) sobre a 

“obsolescência da necessidade”, que também deve ser considerada, pois a manipulação dos 

objetos para torná-los efêmeros acontece também com as motivações, envelhecendo as 

necessidades para que novas necessidades as substituam. É a “estratégia do desejo”, nos 

termos de Lefebvre, quando de um lado, contraria-se, opõe-se, implica-se a satisfação, a 

procura pelo “estado satisfeito”, e de outro a insatisfação, o mal-estar. Para Lefebvre, o 

consumo devorador, a saturação rápida e o tédio se desencadeiam numa busca de ruptura 

com o cotidiano que é rapidamente recuperável, como na organização do turismo de uma 

cidade ou de uma região pitoresca que desaparece sob o afluxo de turistas, consumidores de 

sua própria presença e acumulação. 

O artifício da moda faz com que as coisas fiquem as mesmas, embora parecendo que 

houve uma transformação, apenas para impor os mesmos produtos, aparentemente novos, 

aos consumidores. Enquanto objetos iguais, mas esteticamente diferentes vão se 

sucedendo, os compradores, tocados pela estética da mercadoria, vivenciam a inovação 

estética como destino inevitável e fascinante. De acordo com Haug (1997, p. 55),  

 

Na inovação estética, as mercadorias deslocam-se em sua manifestação como que 
por si mesmas mostrando-se como objetos sensíveis-suprassensíveis. O que aparece 
aqui refletido nas mudanças no invólucro e no corpo da mercadoria é o seu caráter 
de fetiche na singularização do capitalismo monopolista. A aparência preservada 
significa que as coisas como tais modificam-se por si mesmas. (...) As gerações de 
mercadorias diferenciadas esteticamente substituem-se naturalmente, como uma 
estação à outra. 

 

Santos (2007, p. 50) afirma que outro caráter da moda é a sua “uniformidade”, pois 

ele faz com que cada consumidor se torne semelhante aos outros, atingindo suas próprias 

imagens junto com as alterações das gerações de mercadorias. Haug (1997, p. 56) cita a 

“fetichização da juventude” e a “obrigatoriedade de ser jovem”, como exemplos de 

padronizações da sensualidade criadas pela inovação estética, pois partes da subcultura da 

juventude, muitas vezes, fornecem fundamentos para a estética da mercadoria. A 

maximização da aparência atraente implica em tendências de padronização da sensualidade 

humana, como acontece com a promoção do “encanto juvenil”, que se encontra 

frequentemente a serviço da estética da mercadoria. O mundo da mercadoria irradia o 

encanto juvenil de volta para o público, reforçando uma padronização da sensualidade 

orientada de acordo com a juventude.  
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Segundo Ortega y Gasset (2002, p. 358), a juventude vivia preocupada com a 

madureza, admirava os maiores, recebia deles as normas (em arte, ciência, política, usos e 

regime de vida), esperava sua aprovação e temia seu enfado, sendo que, só se entregava a si 

mesma, ao que é peculiar a tal idade, sub-repticiamente e como à margem. Os jovens 

sentiam sua juventude como uma transgressão do que é devido, objetivamente isso se 

manifestava no fato de que a vida social não estava organizada para eles, ao contrário, os 

costumes, os prazeres públicos eram ajustados ao tipo de vida próprio das pessoas maduras 

e, os jovens, contentavam-se com os restos que lhe deixavam ou lançavam-se a 

extravagâncias. De acordo com Ortega y Gasset (2002, p, 358), 

 

Até no vestir viam-se forçados a imitar os velhos: as modas estavam inspiradas na 
convivência da gente maior. As moças sonhavam com o momento em que se 
vestiriam ‘à vontade’, quer dizer, em que adotariam o traje de suas mães. Em suma, 
a juventude vivia a serviço da madureza. 

 

A mudança operada nesse ponto é fantástica, afirma Ortega y Gasset, pois a 

juventude parece dona indiscutível da situação e todos os seus movimentos se fazem 

saturados de domínio. “Mudaram-se as tornas”, com homens e mulheres maduras vivem 

aos sobressaltos, com a vaga impressão de que não tem direito a existir, chegando ao ponto 

de imitar os jovens desde o trajar. Para Ortega y Gasset (2002, p. 359),  

 

As modas atuais estão pensadas para os corpos juvenis, e é tragicômica a situação 
de pais e mães que se veem obrigados a imitar seus filhos e filhas na indumentária. 
Os que já andamos na curva descendente da vida vemo-nos na inaudita 
necessidade de desandar um pouco o caminho percorrido, como se o houvéssemos 
errado, e fazer-nos (de grado ou não) mais jovens do que somos. Não se trata de 
fingir uma mocidade que se ausenta de nossa pessoa, mas que o módulo adotado 
pela vida objetiva é o juvenil e nos força a sua adoção. Como com o vestir, acontece 
com tudo o resto. Os usos, prazeres, costumes, modos, estão talhados à medida dos 
efebos. 

 

Haug (1980, p. 115) mostra interesse em dois aspectos da “subcultura” dos jovens: 

sua “rebelde autoconfiança” e sua “resistência contra a cultura dominante”, tratando 

particularmente da cultura da juventude que, segundo ele, se presta a interpretação de uma 

cultura de “insubordinação”. Muitos jovens, afirma Haug, reagem contra a estranha 

determinação da estética da mercadoria, tentando demonstrar a autodeterminação na 

forma de se vestir, acaba servindo à apresentação estética da mercadoria. Mais do isso, de 

acordo com Haug (1997, p. 126),  
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São os jovens que desenvolvem novas formas e estilos, proporcionando ao capital 
continuar extraindo o material para renovar a moda e oferecer mercadorias 
enquanto formas de manifestação da juventude almejada. As mercadorias se 
oferecem como meio de apresentar a própria aparência de modo que ela estimule, 
nos outros, o desejo voltado para a juvenilidade, ou pelo menos não se abale com o 
sinal da velhice. 

 

Como portadora da função de reavivar a procura, a inovação estética torna-se uma 

instância de poder, de consequências antropológicas, isto é, “ela modifica continuamente a 

espécie humana em sua organização sensível: em sua organização concreta e em sua vida 

material, como também no tocante à percepção, à estruturação e à satisfação das 

necessidades” (HAUG, 1997, p. 57).  

Outro efeito da estética da mercadoria, indicado por Haug (1997, p. 37), é a 

monopolização estética de um valor de uso por meio da criação de uma “marca” para os 

produtos. Consideradas como parte dos bens das empresas, as palavras se tornam marcas 

por meio da propaganda, que apreende e privatiza uma palavra do vocabulário e da 

consciência universal, com o objetivo de fazer dela um nome que caracterize apenas a 

própria mercadoria. Ainda assim, os aspectos externos de um determinado artigo de marca 

bem-sucedido podem passar para outras mercadorias, pois os traços estéticos confluem 

para a imagem que irradia as características de cada mercadoria. Grosso modo, Haug (1997) 

entende como imagem, “a impressão geral, a vivência geral de todos os objetos, serviços e 

instalações de uma empresa” (p. 42). 

O artigo de marca bem-sucedido irradia sua imagem para outras mercadorias da 

mesma origem que, assim apresentadas, praticamente deixam de concorrer como valores de 

uso com as mercadorias correspondentes de outras empresas. A concorrência entre 

produtos desloca-se consideravelmente para o plano da imagem, o que faz com que sejam 

as imagens que concorram entre si. Apesar de impregnadas com imagens que as distinguem 

esteticamente, as mercadorias ainda possuem o seu valor de uso original, mas não cumprem 

quase nada daquilo que a estética da mercadoria promete. Haug (1997, p. 47) compara a 

situação do consumidor, que tem seu comportamento determinado pela estética da 

mercadoria, com a de Tântalo, um rei da mitologia grega que, punido pelos deuses, era 
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permanentemente ludibriado pelas belas ilusões de suas necessidades, pois ao tentar 

agarrá-las, elas desapareciam 22.  

A composição de uma mercadoria como um artigo de marca emprega formas de 

comunicação que utilizam meios estéticos para caracterizar um nome, envolvendo-o numa 

auréola de reconhecimento, ou seja, a marca. Entretanto, a marca e as promessas de valor 

de uso não precisam necessariamente referir-se às características particulares da mercadoria 

designada por ela. Para Haug (1997, p. 38), “a característica particular do artigo de marca 

baseia-se obrigatória e unicamente na sua imagem, que por sua vez torna o fundamento do 

preço dado pelo monopólio”. Segundo Harvey (2010, p. 259), a publicidade não parte apenas 

da ideia de informar ou promover no sentido comum, mas volta-se cada vez mais para a 

manipulação dos desejos e gostos mediante imagens que podem ou não ter relação com o 

produto a ser vendido. “A imagem se torna importantíssima na concorrência, não somente 

em torno do reconhecimento da marca, como em termos de diversas associações com esta – 

respeitabilidade, qualidade, prestígio, confiabilidade e inovação” (HARVEY, 2010, p. 260).  

A ideia de criação de uma marca parte da concepção de que um produto torna-se 

mais valioso, porque é atrelado a um nome reconhecido e a uma promessa da 

autenticidade. De acordo com Baudrillard (2006, p. 199), a marca é um conceito cardeal da 

publicidade, que tem como função primeira indicar o produto e como função segunda 

mobilizar as conotações afetivas. Para ilustrar sua afirmação, Baudrillard apresenta a 

seguinte citação de Martineau:  

 

Na nossa economia fortemente competitiva, poucos produtos conservam por longo 
tempo uma superioridade técnica. É preciso lhes dar ressonâncias que os 
individualizem, dotar-lhes de associações e de imagens, dar-lhes significações em 
numerosos níveis, se quisermos que se vendam bem e suscitem apegos afetivos 
expressos pela fidelidade a uma marca. 

 

 

                                                           
22

 De acordo com Bauman (2003, p. 13), segundo a mitologia grega, Tântalo, que era filho de Zeus e de Plutó, 
tinha excelentes relações com os deuses, que sempre lhe convidavam para beber e comer em companhia deles 
em festas no Olimpo. Conta Bauman que, um dia, Tântalo cometeu um crime (cuja natureza é discordante 
entre vários narradores da história) que os deuses não quiseram ou não puderam perdoar. Os deuses puniram 
Tântalo mergulhando-o até o pescoço num regato, onde sempre que tentava abaixar a cabeça para saciar a 
sede, a água desaparecia. Sobre sua cabeça, estavam penduradas frutas, mas quando Tântalo estendia a mão 
para alcançá-las, um golpe de vento carregava as frutas para longe dele. “Daí que, quando as coisas 
desaparecem no momento em que nos parecia que as tínhamos, afinal, ao alcance, nos lamentamos por termos 
sidos ‘tantalizados’ por sua ‘tantalizante’ proximidade” (BAUMAN, 2003, p. 14).  
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3.4 Padronização dos vendedores e ética corporativa do trabalho 

 

 

A padronização dos vendedores, nos termos de Haug (1997, p. 95), nada mais é do 

que uma “formação” dos trabalhadores, seja pela interferência na própria aparência dos 

empregados, seja por meio do treinamento de técnicas para a venda. Esta formação envolve 

processos de padronização da linguagem, do vestuário, dos gestos e das fisionomias, que 

visam à produção de uma “aparência agradável”, de “gestos de auto-apresentação” nos 

vendedores. Antes mesmo de estarem empregados, os trabalhadores, por si sós, buscam 

essa padronização estética para aumentar a “vendabilidade” de sua força de trabalho, já que 

a aparência tem hoje um papel decisivo na procura de emprego. 

“O impulso para essa padronização terrível de toda uma classe em direção ao 

‘agradável’ passa em primeiro lugar pelo setor de vendas, obrigado a personificar funções de 

venda de acordo com a estética da mercadoria” (HAUG, 1997, p. 97). À exigência de uma 

“aparência agradável”, capaz de incorporar parte da sedução da mercadoria, se junta à 

exigência de que a venda seja algo “natural” para o vendedor, que é convencido a aumentar 

o faturamento em função da pressão econômica associada à ameaça de dispensa ou até de 

diminuição de salário, caso o empregado trabalhe sob um sistema de recompensas. O 

capitalista poderia até empregar a versão positiva dessa alavanca, ou seja, a participação no 

faturamento, mas só recorre a isso quando tem uma posição mais fraca no mercado de 

trabalho, quando seu vendedor pode arrumar facilmente outro emprego melhor. 

De acordo com Haug (1997, p. 98), o capitalista, ciente de sua forte posição ao ver 

um exercito de vendedores esperando para assumir o lugar de seus empregados , recorre 

ao desenvolvimento de um “culto da venda”, tornando-se ele mesmo um pregador de um 

verdadeiro “fanatismo das vendas”. O objetivo do capitalista, que é o aumento do 

faturamento, deve ser interiorizado pelos seus empregados, tão profundamente até ser 

incorporado inconscientemente por eles. Segundo Haug (1997, p. 98), os trabalhadores 

têm de se transformar em “vendedores autômatos”, incutindo a função de venda como a 

sua essência mais íntima, defendendo o interesse do capitalista exatamente por serem 

dele dependentes. 

Essa desejada socialização do trabalhador, nas condições de produção capitalista, 

envolve o controle social de suas capacidades físicas e mentais. Segundo Harvey (2010, p. 
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119), a educação, o treinamento, a persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais (a 

ética do trabalho, a lealdade aos companheiros, o orgulho local ou nacional) e de 

propensões psicológicas (a busca da identidade através do trabalho, a iniciativa individual ou 

a solidariedade social) desempenham um papel e estão claramente presentes na formação 

de ideologias dominantes. Ideologias que são cultivadas pelos meios de comunicação de 

massa, pelas instituições religiosas e educacionais, pelos vários setores do aparelho do 

Estado, bem como afirmadas pela própria experiência por parte dos que fazem o trabalho. 

A noção do trabalho como “vocação” tornou se uma característica do trabalhador 

moderno, no sentido de uma tarefa de vida, de um campo definido no qual trabalhar 

(WEBER, 2003, p. 98), implicando na criação de uma “ética”, que concebe o trabalho como 

um fim em si mesmo, como uma vocação necessária ao capitalismo. Apresentada como 

reflexão, segundo Valle (2005),  

 

A ética diz respeito à decisão, que incumbe a cada indivíduo e a cada sociedade, de 
julgar, escolher e instituir em sua própria existência os princípios, os valores que 
deverão guiar suas relações com o mundo, com as coisas, com os outros homens, 
submetendo-os a permanente questionamento. As decisões relativas ao trabalho 
dependem, quanto a elas, do que se poderia chamar, numa acepção bastante 
ampla, de técnica: escolha dos saberes a serem convocados, dos instrumentos, dos 
procedimentos, das ações a serem empregados na consecução do resultado final. 
Será forçoso constatar que assim definidos os dois termos, não existe uma ética do 
trabalho, embora possam (e devam!) existir formas éticas de se investir a atividade 
do trabalho. Mas, nesse caso, essas formas deverão estar continuamente 
submetidas ao exercício da autorreflexão e do questionamento constante. 

 

“A era moderna trouxe consigo a glorificação teórica do trabalho, e resultou na 

transformação efetiva de toda uma sociedade em sociedade operária” (ARENDT, 2008, p. 12). Os 

princípios do “trabalho moderno”, afirma Valle (2005), modificaram definitivamente os hábitos e 

as mentalidades, modelando as antigas culturas às suas novas exigências: urbanização, 

aparelhamento burocrático, “racionalização” dos comportamentos e vínculos. De acordo com 

Weber (2001, p. 29), o capitalismo, que passou a dominar a vida econômica, educa e escolhe os 

indivíduos de que tiver necessidade por um processo de sobrevivência econômica do mais apto.  

O “espírito do capitalismo”, nos termos de Weber, exige indivíduos disciplinados e 

inclinados a negócios, bem como trabalhadores conscientizados a produzir cada vez mais, tendo 

como objetivo melhorar de vida. Para Valle (2005), com a modernidade, o trabalho passou a ser 

o que há em comum entre os homens e, a “produtividade”, o critério de todo valor, segundo o 

qual todos os homens devem passar a ser medidos e hierarquizados. Segundo Mészáros 
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(2002, p. 96), tudo, inclusive os seres humanos, devem se ajustar e provar sua “viabilidade 

produtiva” ao capital, ou perecer caso não consigam se adaptar, em função da “forma 

incomensurável de controle sociometabólico” que o capital assume enquanto sistema global.  

Diante das regras atuais da produção e dos imperativos do consumo, a 

competitividade se torna uma regra de convivência entre as pessoas. Para Santos (2009, p. 

57), a necessidade de competir é 

 

Legitimada por uma ideologia largamente aceita e difundida, na medida em que a 
desobediência às suas regras implica perder posições e, até mesmo, desaparecer do 
cenário econômico. Criam-se, desse modo, novos ‘valores’ em todos os planos, com 
uma nova ‘ética’ pervasiva e operacional face aos mecanismos da globalização (...). 
Concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável 
sempre que a batalha entre agentes, para melhor empreender uma tarefa e obter 
melhores resultados finais, exige o respeito a certas regras de convivência 
preestabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas 
de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A 
competitividade é uma espécie de guerra em que vale tudo e, desse modo, sua prática 
provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. 

 

É este o contexto em que as forças produtivas cooptam os trabalhadores, incutidos 

com uma ética corporativa de trabalho fundada na noção de “vocação”, como anotou 

Weber (2003, p. 32), “o trabalho deve ser executado como um fim absoluto em si mesmo”. 

Se junta a essa noção, as ideias de incorporação, vínculo e de identificação com os objetivos 

do capitalista, que lhes exige qualificação, autonomia, iniciativa, responsabilidade e 

comunicação, elementos úteis para a produção e para a estética da mercadoria. Por trás disso, 

a ideia alienada de liberdade, afirma Mészáros (2007), oriunda da conquista do trabalhador de 

poder “vender-se livremente”, por meio de um suposto “contrato entre iguais”, mas 

“ignorando e até idealizando as graves restrições materiais e sociais da nova ordem” (p. 118).  

A noção de “trabalho livre contratual” aparentemente absolve o capital, do peso da 

dominação forçada, já que a “escravidão assalariada” é internalizada pelos trabalhadores, 

não tendo de ser imposta e constantemente reimposta a eles sob a forma de dominação 

política (MÉSZÁROS, 2002, p. 102). Esta subordinação do trabalho ao capital contribui como 

elemento da estética da mercadoria, na medida em que as forças produtivas padronizam o 

comportamento dos submetidos e resignados trabalhadores na perspectiva da valorização 

da mercadoria. Segundo Bauman (2003), não compete mais a empresa guiar, regular e 

controlar seus empregados, pois “agora é o contrário: os empregados é que devem provar 

seu fervor, demonstrar que trazem recursos que faltam aos outros empregados” (p. 116).  
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Para Bauman (2003, p. 116), as empresas pagam ao empregado o tempo que 

trabalham para elas, mas demandam toda sua capacidade, sua vida inteira e toda sua 

personalidade, já que a competição “ferrenha” veio para dentro dos escritórios das 

empresas, fazendo o trabalho significar testes diários de capacidade e dedicação, méritos 

acumulados que não garantem a estabilidade futura. De acordo com Haug (1997, p. 167), os 

trabalhadores se movimentam nos caminhos que lhes prescreve a dependência salarial e, 

afora o grande interesse no salário e em sua cota de consumo, nada mais encontra 

satisfação (nem pode ser satisfeita) na sociedade capitalista. A organização dos operários, 

afirma Haug (1997), “no tocante à coletivização na esfera da produção não lhes pertence, 

não é problema deles, mas do capital” (p. 167). A força produtiva do trabalhador é uma força 

alheia, continua Haug, já que a sua produção reproduz esse alheamento, numa escala 

continuamente presente, e assim sua própria dependência. “A sua atividade coletiva – a 

práxis em escala social – não possui nenhum sentido coletivo, mas apenas o sentido privado-

pobre de sua reprodução individual, enquanto trabalhador assalariado” (HAUG, 1997, p. 168). 

Castilho (2002, p. 6) afirma que as chances reais de inserção no mercado de trabalho são 

muito restritas, já que somente os indivíduos que possuem um “capital material e sociocultural”, 

acumulados durante suas histórias de vida, conseguem se inserir, cabendo aos restantes uma 

inserção mínima, por meio de atividades informais e clandestinas. Capital material, segundo 

Castilho, é o montante de dinheiro que possuem os indivíduos, utilizado como recurso 

financeiro para pagar cursos de capacitação e qualificação, comprar material de estudo, 

custear meios de transporte e roupas que os deixem “apresentáveis”. Capital sociocultural é o 

conjunto de conhecimentos adquiridos na escola (que permite aos indivíduos conseguir uma 

vaga nos cursos), os relativos ao modo de se apresentarem e se portarem em lugares públicos, 

bem como suas relações sociais, familiares e de amizades com pessoas “integradas”. 

De acordo com Haug (1997, p. 149), os trabalhadores se defrontam com o capital não 

somente como classe explorada na produção, mas também como “compradores”, incitados 

ao consumo pelo capitalista, que procura dar novos estímulos às suas mercadorias, 

inculcando-lhe outras necessidades. Aí também se manifesta uma estratégia de controle 

social do trabalho, na medida em que o capitalista proporciona uma fugaz satisfação 

material ao trabalhador e, por meio de uma contínua propaganda apolítica de mercadorias, 

expressa sua linguagem de sedução estética, fechando um ciclo onde o trabalhador é o 

próprio consumidor das mercadorias que produz. 
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4. GÊNESE E DIFUSÃO DO TURISMO  

 

 

De acordo com Knafou e Stock (2003, p. 932), o turismo nasceu na Europa Ocidental 

da Revolução Industrial, de uma dupla filiação: do “veraneio aristocrático” e da prática, 

também aristocrática, do “tour” (ou Grand Tour, a “volta”), um tipo de percurso “iniciático” 

pelo continente europeu, rapidamente codificado por guias de viagem. A “estabilidade” do 

veraneio e a “itinerância” do tour caracterizavam essas práticas originais, que encontram 

similitudes com práticas atuais, como passar a semana num resort ou viajar por etapas, 

respectivamente. Entretanto, lembram Knafou e Stocks (2003, p. 932), se trata de uma 

similaridade relativa, na medida em que a sociedade que produz as práticas atuais, não tem 

mais nada a ver com aquela que inventou o “turismo aristocrático”.  

 Segundo Hobsbawm (2009, p. 284), o turismo é essencialmente um produto da 

estrada de ferro, do barco a vapor e da magnitude e rapidez das comunicações postais, 

sistematizadas internacionalmente com o estabelecimento da “International Post Union”, 

que fez do cartão postal uma parte essencial do processo de criação do turismo. Todavia, em 

meados do século 19, a aristocracia viajava de uma forma que nada tem em comum com o 

turismo moderno, pois as famílias nobres mudavam-se das casas da cidade para as casas de 

campo, regularmente nas estações, com um cortejo de empregados e veículos de carga, 

como se fossem pequenos exércitos.  

Com o capitalismo industrial, conta Hobsbawm (2009, p. 285), se produziram duas 

novas formas de viagens de prazer: as viagens de verão para a burguesia e as pequenas 

excursões mecanizadas para as massas (em alguns países, como a Inglaterra). Hobsbawm 

(2009, p. 336) afirma que, economicamente, a burguesia, em meados do século 19, era 

composta de “capitalistas”, isto é, possuidores de capital, recebedores de renda derivada de 

tal fonte, empresários em busca de lucro ou todas essas coisas juntas, sendo que, de fato, o 

“burguês” característico ou o membro da classe média desse período incluía poucas pessoas 

que não entrassem numa dessas categorias.  

 Para Clary (1976, p. 129), o fenômeno turístico apareceu como uma expressão perfeita 

da economia liberal, pois em sua origem ele foi privilégio de alguns favorecidos de nascença 

ou por fortuna. Afirma Clary (1976, p. 129) que as transformações ocorridas no século 19, em 

decorrência da revolução industrial, permitiram aos “detentores do poder” econômico 



79 

 

(empreendedores de indústria e comércio, bem como alguns membros de profissões liberais) 

de se beneficiar dos lazeres do mesmo modo que a aristocracia. Progressivamente, conta Clary 

(1976, p. 129), a pequena burguesia chega, com gostos e meios diferentes, a integrar a elite 

que se distingue, precisamente, pela “disponibilidade” de tempo e dinheiro 23. 

Contudo, é possível identificar raízes pré-industriais nas práticas de viagens ao 

“campo” (visto como lugar de repouso e “refrigério”) realizadas por citadinos já no século 

12, como informou Thomas (1988, p. 295).  Segundo Thomas, era costume de ricos 

moradores de grandes cidades manterem uma propriedade rural nas cercanias e, já ao final 

da Idade Média, a ideia de uma “casa de verão” no campo se tornou cada vez mais familiar 

para alguns habitantes prósperos das cidades. Foi na Itália renascentista, onde a vida urbana 

se desenvolveu primeiro, que nasceu o gosto pela “vilegiatura”, o retiro para uma elegante 

vila campestre durante a estação de verão (THOMAS, 1988, p. 298) 24.  

Fazendo referência à “trilogia da vilegiatura” (“As manias da vilegiatura”; “As 

aventuras da vilegiatura”; “O retorno da vilegiatura”) escrita por Carlo Goldoni, em 1761, 

Gemini (2008, p. 41) chama a atenção sobre o papel do “estilo de vida” presente nos 

primeiros modelos de referência do turismo. Na trilogia, o comediógrafo veneziano põe em 

cena, com ironia “que é característica distintiva de sua obra”, a moda das férias luxuosas e 

dispendiosas da burguesia que insistia em confrontar-se com a nobreza: “comportamento 

desenfreado, na moda, no luxo, no jogo e no endividamento, ao invés de empenhar-se em 

                                                           
23

 De acordo com a nota inserida por Engels na edição inglesa de 1888 do “Manifesto do Partido Comunista”, “por 
burguesia entende-se classe de capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social e empregadores 
de trabalho assalariado” (MARX e ENGELS, 1998, p. 68). A classe média de então era, segundo Hobsbawm (2009, 
p. 337- 338), constituída por negociantes, proprietários ou “rentiers” (que dirigiam bancos, estradas de ferro e 
indústrias), profissionais liberais (como advogados e médicos) e administradores públicos profissionais (prefeitos, 
juízes de campo e outros magistrados), desde que, todos estes indivíduos, fossem abastados e bem estabelecidos. 
Para Hobsbawm (2009, p. 339), uma das principais características da burguesia, como classe, era que consistia 
num corpo de pessoas com poder e influência (independentemente derivados de nascimento ou de status) e, 
para pertencer à burguesia, um homem tinha que ser “alguém”, uma pessoa que contasse como “indivíduo”, por 
causa de sua riqueza, capacidade de comandar outros homens ou de influenciá-los.  
 
24

 Todavia, Ambrózio (2005, p. 107) lembra que, conquanto o turismo possua contraparentesco com a 
vilegiatura, naquilo que conserva de temporada de deslocamento e recreio, a própria origem do vocábulo 
vilegiatura, derivado de “villa”(a casa italiana de campo ou mesmo sinônimo de povoação), já noticia a 
diferença. De acordo com Ambrózio, de origem aristocrática, despregada, portanto, do caráter burguês do 
turismo, a vilegiatura, porém, atualmente permanece diminuída na construção da segunda casa da burguesia e 
de parte da classe média em áreas próximas, ou nem tanto, às grandes cidades. A prática da vilegiatura ainda 
existe, continua Ambrózio (2005, p. 107), apesar de mitigada de seu sentido original e, de certo modo, 
amalgamada com o próprio turismo, de fato, incluída no interior dos espaços turísticos. 
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manter os privilégios adquiridos” (GEMINI, 2008, p. 41). Para Gemini, a ironia de Goldoni foi 

um sinal da crise de uma sociedade que começava a mudar em direção à modernidade. 

 

 

4.1 A condição urbana do turismo 

 

 

Segundo Thomas (1988, p. 298), na Inglaterra dos inícios do período moderno, o 

gosto pelo campo foi intensificado pelo enorme crescimento de Londres. “Em meados do 

século 18, os donos de hospedarias, vendas de cervejas e estalagens em Hampstead, Chelsea 

e outras localidades nos limites de Londres, podiam sustentar um florescente negócio, 

fornecendo refeições para os enxames de excursionistas vindos da cidade nos finais de 

semana” (THOMAS, 1988, p. 296) 25. Conta Thomas que, no século 18, tornara-se lugar 

comum sustentar que o campo era mais bonito que a cidade e, em parte, essa convicção se 

devia à deterioração do ambiente urbano, existindo desde então queixas quanto à qualidade 

do ar londrino, devido ao uso crescente do carvão para fins industriais e domésticos, que 

criara um sério problema de poluição. 

Guglielmo (1968, p. 217) afirma que a intensificação do trabalho, a degradação das 

condições de vida urbana, o ritmo trepidante das cidades provocam um desgaste nervoso, 

para o qual se procura compensação em formas de repouso, como na fuga generalizada em 

fins de semana e durante o período de férias. Se referindo as cidades industriais de meados 

do século 20, George (1970a, p. 134) afirma que as paisagens urbanas invadem, 

progressivamente, um espaço que outrora se reputava precioso para a agricultura, bem 

como aniquilam florestas e enfeiam irremediavelmente as praias. “Prisioneiro desse universo 

ingrato, inquieto ao ver ensombrecer-se o céu e carregar-se de fuligem e de óleo o ar que 

respira, o citadino quer reconquistar a natureza ou o que lhe dá a ilusão de natureza” 
                                                           
25

 No entanto, as viagens de um dia para as massas, nasceram na década de 1850, para ser mais preciso, de 
acordo com Hobsbawm (2009, p. 285), na “grande exibição” de 1851, que atraiu um grande número de 
visitantes para Londres, encorajado pelas estradas de ferro com bilhetes a preços especiais e organizado por 
membros de sociedades locais, igrejas e comunidades. Segundo Hobsbawm, Thomas Cook (cujo nome iria 
tornar-se sinônimo de turismo nos 25 anos seguintes) começou sua carreira fazendo tais organizações de 
viagem, um tipo de negócio que desenvolveu negócios a partir de 1851. De acordo com Urry (1996, p. 43), esta 
organização foi fundada em 1841, quando Thomas Cook fretou um trem de Leicester para Loughborough, para 
um encontro sobre temperança e sua primeira excursão de prazer foi organizada em 1844, um “pacote” que 
incluía um guia que acompanhava o grupo a lojas recomendadas e para locais de interesse histórico que 
mereciam ser “olhados”. A agência de viagens de Thomas Cook ainda existe. Ver http://www.thomascook.com 

http://www.thomascook.com/
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(GEORGE, 1970a, p. 134). Entre os aspectos da vida social urbana, George (1983, p. 200) inclui 

a “evasão”, já que, segundo ele, a cidade aparece como um local repulsivo quanto ao lazer.  

Segundo George (1983, p. 200), o citadino suporta muito mal a obrigação de viver de 

maneira constante no interior da cidade, onde os lazeres dispõem de um mínimo de 

soluções organizadas: jardins, campos de entretenimento e estádios para competições e 

espetáculos. “A urbanização fez nascer o turismo de massa”, afirmou George (1983, p. 201), 

com os automóveis e os ciclomotores permitindo a evasão coletiva em pistas “enfumaçadas” 

pelos gases dos motores e pelas longas horas de espera na estrada. Residir nas grandes 

aglomerações humanas, afirma George (1970 b, p. 231), gera outras necessidades, mas, 

sobretudo, a necessidade de escapar, periodicamente, das armações de cimento, da 

atmosfera do escapamento de gás, da monotonia de uma paisagem geométrica de 

detalhes uniformes 26. 

Para George (1970b, p. 231), a vida nas grandes cidades implica necessidade de 

introduzir lazeres periódicos nos ritmos de vida, os quais permitem a evasão temporária que, 

de certo modo, substitui o contato diário que o habitante de uma pequena cidade pode ter 

com o meio natural. Nesse sentido, afirma George, exige-se a criação de reservas de áreas 

verdes em volta da cidade, que se transformam em zona de repousos e distrações, o que 

evitaria que toda a população urbana seja tentada a realizar migrações maciças de maior ou 

menor distância todo fim de semana. Segundo Cazes e Courade (2004, p. 247), o turismo é 

uma forma de “nomadismo”, uma mobilidade temporária que encontra ritmo nas estações 

do ano e da vida, como a dos escolares e trabalhadores ou o “lazer de contra-estação” da 

terceira idade e a temporalidade do turismo de negócios.  

Ligado à industrialização e a elevação do nível de vida no “Norte e nos países 

emergentes”, dizem Cazes e Courade (2004, p. 247), o turismo se entende a todo o planeta, 

alcançando inúmeros “países do Sul”, onde podem provocar “desgastes” ou trazer certo 

                                                           
26

 Segundo George (1983, p. 200), em geral, as cidades “abocanharam” progressivamente seus espaços verdes, 
pensando em transformar margens de rios, esplanadas, lugares abertos e pátios de monumentos públicos em 
estacionamentos para automóveis. Ricas em tesouros culturais, capazes de suprir todos os lazeres de massas 
ávidas de conhecimento, essas riquezas das cidades “são mal exploradas, não se atrai a atenção e a 
curiosidade do citadino para eles. Os museus são mais centros de atrações para os estrangeiros do que 
instrumentos de cultura para a própria cidade e o mesmo poder-se-ia dizer dos espetáculos de qualidade” 
(GEORGE, 1983, pp. 200-201). De acordo com George é excepcional é a situação de uma cidade com mais de 
500 mil habitantes, que disponha de jardins, bosques e praias, como Haia (Holanda) ou Estocolmo (Suécia), 
essa com mais de um milhão de habitantes, que oferece aos seus moradores, além de jardins e parques, 
distrações aquáticas ou no gelo.  
 



82 

 

desenvolvimento, pois ele se baseia em “falsas aparências” e mascara realidades, como 

estar cada vez mais nas mãos de multinacionais. De acordo com Cazes e Courade (2004, p. 

248), a atual fase de “globalização” do turismo, iniciada nos anos 1970, se realiza por meio 

de uma melhor cobertura aérea mundial (que se monopoliza), da expansão dos voos 

charters e de companhias “low-cost”, bem como pelo desenvolvimento de tecnologias de 

informação que facilitam a organização da viagem, permitindo comprar “just-in-time” 

pacotes de viagem, alojamentos hoteleiros, etc. 

No início do século 21, Condès (2004, p. 271) fala das principais formas de turismo 

comuns a um conjunto de países: uma primeira segmentação distingue o turismo de 

negócios (reuniões de negócios, congressos, feiras, salões, viagens de incentivo, etc.) do 

turismo de lazer. O turismo de negócios permite amenizar o efeito da sazonalidade, comum 

ao turismo de lazer, por meio de contratos anuais assinados com empresas, reduzindo assim 

as incertezas sobre a vinda de turistas. Outra segmentação, citada por Condès (2004, p. 271), 

opõe o turismo individual ao de grupo e, assim como na preferência do turista de negócios 

ao de lazer, mais uma vez, o desafio consiste, para o capital, de aperfeiçoar as receitas 

priorizando o cliente individual, “mais rentável” que o em grupo, pois esse se beneficia de 

tarifas negociadas e gera um volume maior de atividades. 

 

 

4.2 Das práticas elitistas de viagem ao turismo de massa 

 

 

Segundo Boyer (2003, p. 31), a origem do turismo está na “invenção do inútil”, 

quando, ainda no século 18, práticas e lugares desconhecidos eram identificados por 

“alguém original” da alta sociedade (um “gate-keeper”), que tem suas inovações adotadas 

por grupos de celebridades, inclusive famílias reais, consagrando as atrações. Para Knafou 

(1991, p. 13), a maior parte dos primeiros turistas manteve-se anônimos ou pouco 

conhecidos, mas alguns passaram para a posteridade em companhia do lugar que eles 

contribuíram para lançar ou popularizar. O personagem célebre é útil, continua Knafou, até 

mesmo necessário, para o lançamento do lugar turístico, como alguns criados por 

celebridades ou outros que se tornaram famosos, graças a um personagem conhecido, como 

a atriz de cinema Brigitte Bardot, que tornou famoso o balneário francês de Saint-Tropez. 
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Já a difusão do turismo, afirma Boyer (2003, p. 9), se realizou por “capilaridade 

social”, em duas fases distintas: uma quando o turismo ainda era uma prática elitista (do 

século 18 até o início do século 20), e uma segunda a partir do momento que o turismo é 

apropriado como prática de lazer para os trabalhadores, de modo especial, após a segunda 

guerra mundial, ou seja, quando o turismo se massifica. Na primeira fase (da origem no 

século 18 até o início do século 20), os “gate-keepers” (em geral, artistas, artesãos ou altos 

cortesãos) inventavam práticas e lugares para se viajar, que ganhavam reputação com a 

visita de famílias reais. Depois de inventados, os lugares e as práticas de turismo se 

difundiram por “imitação” por membros das classes mais altas da sociedade, como 

magistrados, parlamentares, banqueiros e grandes negociantes (figura 1).  

 

 
Figura 1. Pirâmide de difusão do turismo nos séculos 18, 19 e início do século 20.  
Fonte: Boyer (2003, p. 35). 
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No entanto, segundo Gemini (2008, p. 44), por todo o século 19, o desenvolvimento 

do turismo se caracterizou pelo impulso propulsor da aristocracia decadente, bem como 

pelo comportamento imitativo da alta burguesia do capitalismo industrial. De acordo com 

Gemini (2008, p. 44), até o último quartel do século 19, os turistas eram os proprietários de 

terra e os capitalistas, que seguiam o modelo do século 18, ou seja, viagens com 

disponibilidade praticamente ilimitada de tempo, como fazia a aristocracia: estadias de 

inverno aconteciam em cidades mediterrâneas, estadias de verão em estações termais e 

balneárias, períodos de férias na montanha (mais breves) para um número menor de turistas 

aventurosos, bem como residências rurais para os proprietários de terra que se dedicavam à 

caça e à recuperação de uma “vida de castelo”.  

Ainda segundo Gemini (2008, p. 44), as estações intermediárias (outono e primavera) 

eram ideais para as estadias nos lagos alpinos e, sobretudo, em Paris e Londres, onde 

haviam animadas ocasiões festivas e sociais, além de viagens em direção as nunca 

esquecidas origens da civilização europeia: Grécia clássica e Egito. De acordo com 

Hobsbawm (2009, p. 287), depois da abertura do Canal de Suez (em 1869) e, principalmente 

depois da construção da estrada de ferro ao longo do rio Nilo (na década de 1870), o Egito 

tornou-se um destino que combinava vantagens climáticas, exotismo e monumentos 

históricos com a dominação europeia. 

Na segunda fase de difusão do turismo, segundo Boyer, (de 1920 até 2000), a 

reputação dos lugares e das práticas do turismo passa a ser dada por celebridades, 

notadamente “estrelas” do cinema, teatro, arte e literatura (figura 2). As novidades se 

difundiam rapidamente e as viagens turísticas da alta burguesia, de profissionais liberais, de 

altos funcionários públicos, industriais e homens de negócios, tornaram-se mais numerosas. 

Uma “barreira cultural permeável” atinge a pequena burguesia, os funcionários públicos de 

escalões mais baixos, os professores, aposentados e os trabalhadores de status mais 

privilegiados, como ferroviários e alguns operários, enquanto que, uma “barreira cultura 

muito forte”, ainda atinge pequenos comerciantes, artesãos, camponeses e a grande maioria 

dos operários (BOYER, 2003, p. 36). Nessa fase, a difusão do turismo também se insere no 

contexto das conquistas alcançadas pelos trabalhadores em lutas travadas, desde meados 

do século 19, como a redução da jornada de trabalho.  

De acordo com Ouriques (2005, p. 13-14), às vésperas da segunda guerra mundial, 

surgiu o descanso semanal remunerado e a disseminação das férias pagas, proporcionando 
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uma maior disponibilidade de tempo passível de ser usado para fins turísticos. Segundo 

Ouriques, o descanso remunerado torna-se realidade na Europa, como um “instrumento de 

propaganda” da ideologia nacional-socialista (na Alemanha de Adolph Hitler), como 

reconhecimento do direito de “existência do trabalhador” (na França em 1936), e como 

marca de “cidadania”, um direito ao lazer (na Grã-Bretanha). Segundo Becker (1996, p. 182), 

após a segunda guerra mundial, estas conquistas trabalhistas marcaram uma massificação 

do turismo, com o estabelecimento do estado de bem estar social, o “welfare state”, a 

regulação e a limitação do tempo de trabalho, a instituição das férias e das aposentadorias, 

numa sociedade de consumo e com transportes desenvolvidos.  

 

 

Figura 2. Pirâmide sociocultural de difusão do turismo entre 1920 e 2000.  
Fonte: Boyer (2003, p. 36). 

 

De acordo com George (1965, p. 73), o reconhecimento do direito do trabalhador aos 

lazeres, e o desejo de usufruir deles, foi um estímulo extraordinário para o consumo. Para 

George, as distrações exteriores conservam grande importância na vida social 

contemporânea, notadamente pelo papel que assumiu o cinema, o estádio e, 



86 

 

principalmente, as viagens. Afirma George que a restrição feita aos conjuntos urbanos foi, 

justamente, a de não serem concebidos para reter a população fora das horas de trabalho. 

“A insuficiência da vida social, dos lazeres coletivos ou, pelo menos, de um ambiente de vida 

coletiva local é, em grande parte, responsável por esse desejo irresistível de mudança de ares 

que, todo fim de semana, impulsiona milhões de citadinos” (GEORGE, 1965, p. 73). 

Segundo Guglielmo (1968, p. 217), nos anos 1950-1960, o consumo aumentou em 

função da pressão exercida pelos produtores e comerciantes sobre os consumidores, 

notadamente com o aperfeiçoamento das técnicas de estudos de mercado e da venda a 

crédito, bem como pela evolução dos meios de difusão da publicidade. Bens e serviços, 

antes restritos a minorias, começaram a ser produzidos para um “mercado de massa”, como 

o setor de “viagens a praias ensolaradas”, como explica Hobsbawm (1995, p. 259): 

 

Antes da guerra, não mais de 150 mil norte-americanos viajaram para a América 
Central ou o Caribe em um ano, mas entre 1950 e 1970, esse número cresceu de 
300 mil para 7 milhões. Os números para a Europa foram, sem surpresa, ainda mais 
espetaculares. A Espanha, que praticamente não tinha turismo de massa até a 
década de 1950, recebia mais de 44 milhões de estrangeiros por ano em fins da 
década de 1980, um número ligeiramente superado pelos 45 milhões da Itália. 

 

As praias ensolaradas são estâncias de veraneio para os citadinos dos países 

temperados, de inverno longo e enfadonho, que recebem, na Europa, dezenas de milhões 

de veranistas durante os meses de julho e agosto, se transformando, “nos dias quentes, em 

caravançarás estendidos em menos de dois quilômetros de extensão” (GEORGE, 1970a, p. 

135). O afluxo é tamanho, afirma George (1970a, p. 135), que 

 

(...) se procuram constantemente novas orlas, onde se constroem, para ganhar 
espaço, conjuntos de imóveis de oito ou dez andares, alugados peça por peça, ou 
apartamentozinho por apartamentozinho, vendidos também como apartamentos 
urbanos, de que eles representam a réplica estival. Reconstitui-se no litoral a 
trilogia formada pelos imóveis, pelas estradas e pelos pátios de estacionamento. 
Organizam-se, febrilmente, novos setores, constrói-se em Ravena, na Costa Brava, 
na costa de Languedoc e do Rusilhão, reconstrói-se em Agadir, fazem-se pesquisas 
nas costas da Argélia e da Tunísia... e os ricos batem as asas, assim que termina o 
inverno, para as Canárias ou para as Bahamas, um pouco mais tarde para as 
Baleares, em quaisquer ocasiões para as ilhas do Pacífico, aonde, tanto em Taiti 
quanto nas ilhas havaianas, se transporta o paraíso da Côte d’Azur para os 
“ingleses” do século 20, que são americanos, alemães ou escandinavos. 

 

Para Baud, Bourgeat e Bras (2008, p. 513), o “turismo de massa”, feito por (para) uma 

grande parte da população, se desenvolveu na Europa dos anos 1960, ligado ao crescimento 
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econômico do pós-guerra, quando se aumentou muito o poder de compra, tornando 

possíveis as viagens para um maior número de pessoas. Segundo Boyer (2003, p. 10), não se 

deve subestimar o papel dos transportes no advento do turismo de massa, mas é preciso 

também considerar que eles não eram meios populares. Boyer cita como exemplo os 

“trens”, que possuíam vagões exclusivos para aqueles que estavam a passeio (os turistas), 

deixando trabalhadores e migrantes se apertarem na terceira classe, o mesmo acontecia 

com os navios. Todavia, conta Boyer, o “rei” do turismo de massa foi o automóvel popular 

(Volkswagen, Citroën 2cv, Renault 4cv, etc.) que dominou a cena durante os “Trinta Gloriosos”, 

como são chamados os trinta anos que sucederam o fim da segunda guerra mundial.  

De acordo com Baud, Bourgeat e Bras, a extensão das férias remuneradas, a adoção 

de políticas turísticas por alguns países, como a organização do litoral mediterrâneo da 

França para o turismo popular, nos anos 1960, também contribuíram para a expansão do 

turismo de massa. Segundo Pearce (2003, p. 75), além da evolução dos transportes, fatores 

inter-relacionados contribuem para o aumento na demanda turística, como o crescimento 

absoluto da população, a elevação dos padrões de vida e os empreendimentos públicos e 

privados destinados ao desenvolvimento das atividades do turismo. Para Clary (1976, p. 

130), “férias para todos” e “acessível a todos” tornaram-se desejos, que fizeram do turismo 

um fenômeno de massa, graças a “progressos econômicos” (“elevação do nível de vida que 

resultou em modificações nas estruturas de consumo”), a “progressos técnicos” (“era do 

automóvel sucede aos trens de prazer”) e a um conjunto de medidas sociais (“férias pagas e 

redução da jornada de trabalho”). 

Segundo a OMT (2007), mais da metade (51 %) das mais de 846 milhões de chegadas 

de turistas internacionais que ocorreram no mundo, em 2006, foram motivadas por lazer, 

recreação e férias, ou seja, 430 milhões de turistas que viajaram motivados por estes 

aspectos. As viagens de negócios contribuíram com 16 % (131 milhões), enquanto que 27 % 

(225 milhões) referiram-se a viagens por outros motivos, como visitar amigos e parentes, 

razões religiosas e peregrinações, tratamentos de saúde, etc., além de 6 % de chegadas por 

motivos não especificados. De maneira geral, as pessoas em viagem necessitam de serviços 

de apoio, especialmente os de agenciamentos, transportes, hospedagem e alimentação. A 

prestação destes serviços de apoio aos turistas faz com que o turismo seja considerado uma 

espécie de “ativo”, ou seja, um capital para os lugares receptores.  
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Segundo Baud, Bourgeat e Bras (2008, p. 519), o turismo tem enorme importância 

econômica, tendo sido responsável por 10 % das receitas do comércio mundial, em 2007. 

Entretanto, de acordo com Baud, Bourgeat e Bras, estas receitas não são igualmente 

repartidas, pois 80 % delas vão para os países mais desenvolvidos do mundo, notadamente 

para os da Europa, onde o turismo teve origem e se desenvolveu mais fortemente. Segundo a 

OMT (2007), entre os dez países que mais receberam turistas internacionais no mundo, em 

2006, sete são países europeus (França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, Áustria e 

Rússia), dois são norte-americanos (Estados Unidos e México) e um é asiático (China) (figura 3).  

 

 

Figura 3. Mundo: principais países receptores de turistas em 2006.  
Fonte: OMT (2007); IBGE (2009). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

Levando em consideração as regiões estabelecidas pela OMT (2007), a Europa foi a 

que recebeu o maior número de turistas em 2006: foram 460,8 milhões de chegadas de 

turistas internacionais, que representaram 54,4 % das mais de 846,4 milhões das chegadas 

estimadas para o mundo todo, naquele ano 27. De acordo com a OMT (2007), considerados 

                                                           
27

 Considerando a origem das chegadas de turistas, observamos que a Europa, além de principal destino, é 
também a principal região emissora de turistas, pois foi de lá que saíram, em 2006, segundo a OMT (2007), 
mais de 56 % (473,7 milhões) dos turistas internacionais. A região da “Ásia e Pacífico” é a segunda em termos 
de emissão de turistas, de onde saíram 19,7 % dos turistas internacionais, ou seja, mais de 166 milhões. Das 
Américas saíram outros 16,8 % (142,2 milhões), mais 2,9 % saíram tanto do Oriente Médio (24,8 milhões) 
quanto da África (24,5 milhões), além de 1,7 % das chegadas não terem a origem especificada. Em cada ano 
analisado (2000, 2005 e 2006) observa-se uma crescente participação da “Ásia e Pacífico” na origem das 
chegadas de turistas internacionais: 16,8 % (114,8 milhões) em 2000; 19,3 % (154,7 milhões) em 2005 e 19,7 % 
(166,5 milhões) em 2006.  
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em conjunto, Ásia e Pacífico (excluídos os países asiáticos do Oriente Médio) tiveram 

estimadas 167,2 milhões (19,8 %) de chegadas de turistas internacionais, em 2006. Nas 

Américas foram 135,9 milhões de chegadas de turistas internacionais (16,1 %), enquanto 

que no Oriente Médio (incluído o africano Egito) foram 41,8 milhões (4,9 %), na África 

(excluído o Egito) 40,7 milhões (4,8 %) e na Oceania 10,5 milhões (1,2 %). Na sub-região 

“América do Sul”, o Brasil (com 5 milhões de chegadas) foi país que mais recebeu turistas 

internacionais, seguido pela Argentina, com 4,1 milhões e do Chile, com 2,2 milhões de 

chegadas (OMT, 2007).  

O número de chegadas de turistas internacionais no Brasil, que se mantinha em 

torno de um milhão até meados dos anos 1990, ultrapassou os 2,5 milhões em 1996 e, a 

partir de 1998, passou a se manter entre 4 e 5 milhões até 2008, exceto em 2003, quando 

chegaram 3,7 milhões de turistas (MTur 2007; 2009a). Segundo Santos e Silveira (2001, p. 

235), foi nas décadas de 1980 e 1990, que o consumo do turismo se expandiu 

significativamente no Brasil, fenômeno reconhecido por eles a partir da análise do número 

de estabelecimentos hoteleiros, notadamente com a instalação de cadeias globais ou da 

ampliação de infraestruturas e localizações. De acordo com Santos e Silveira, havia 1.255 

hotéis de todas as categorias no Brasil em 1980 e 2.366 em 1994, com destaque aos ritmos de 

crescimento ocorridos nas regiões Nordeste e Norte. Santos e Silveira analisaram também o 

número de agências de viagem no país, que passou de 531 em 1967, para 1.582 em 1987. 

 

 

4.3 A estética da mercadoria nas raízes do turismo 

 

 

As invenções de destinos, os lugares da moda e a moda de se fazer determinado tipo 

de viagem, fazem parte do turismo desde o tempo em que foi inventado, no século 18, 

quando ainda era apenas uma prática da aristocracia britânica. O turismo nascente desta 

época confirma o que disse Haug (1997, p. 32): “a criação e o direcionamento de 

necessidades luxuriosas não é em si absolutamente algo específico do capitalismo 

avançado”. O turismo teve origem na apropriação de modelos elitistas europeus de viagem, 

notadamente de um inventado modo britânico de viajar (principalmente pela França e 

Itália), o chamado Grand Tour. Realizado a partir do século 16, o Grand Tour foi de tal modo 
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divulgado por viajantes célebres, que se tornou uma desejada etapa de formação cultural 

para jovens filhos de endinheirados europeus.  

A origem da palavra “turismo” está provavelmente ligada ao Grand Tour britânico, 

pois, segundo Moesch (2000, p. 10), a raiz tour de “tourisme” (turismo) aparece 

documentada em 1760, na Inglaterra, e tem origem nas palavras latinas tornus (torno) como 

substantivo e tornare (redondear, tornear, girar) como verbo, sugerindo-nos a ideia de giro, 

de viagem circular, de volta ao ponto de partida. Para Scattarregia (1986, p. 17), na primeira 

metade do século 19, a palavra “tourist” (turista) não se referia aos seguidores do nascente 

fenômeno turístico, mas sim aos “grands touristes”, aos seguidores do “Grand Tour” 28.  

Aí mesmo, na raiz do turismo, o desejo de formação cultural e de status, já conferia 

uma produção estética do turismo, nos termos de uma padronização da sensualidade de 

Haug, pois segundo Boyer (2003, p. 40), ao retornar do Grand Tour, o jovem inglês era 

considerado um cavalheiro (“gentleman”), um tipo de indivíduo que tinha a reputação de ser 

cosmopolita e desprovido de preconceitos 29. Gemini (2008, p. 39) afirma que, se no fim do 

século 17, o Grand Tour se apresenta como instituição consolidada para os filhos da 

aristocracia e dos proprietários de terras e, no século 18, se torna um hábito também para 

os profissionais da burguesia em ascensão.  

Segundo Cassou (1967, p. 25), a viagem, não ainda o turismo, se desenvolveu no 

século 18 durante o “Pré-Romantismo” e o “Romantismo”, com os viajantes partindo em 

                                                           
28

 De acordo com Moesch, a primeira utilização da palavra “tour” como título em uma obra sobre viagens, foi 
também em Londres, em 1810, no livro de Henry Swinburne: “Picturesque Tour Spain”. De acordo com 
Scattarregia (1986, p. 17), somente a partir dos anos 1850, é que o substantivo inglês “tourist” (turista) não 
indicava mais um aristocrata, um cavalheiro em viagem, começando a se referir a quem viaja por diversão. 
Segundo Lozato-Giotart (1988, p. 17), a edição de 1899 do dicionário Littrè definiu “turismo” como uma 
“viagem”, um “far niente”, um desejo de curiosidade. Para Ambrózio (2005, p. 106), denominar como 
“turismo” o deslocamento anterior à constituição desse nome é incorreto, pois além de não existir como 
linguagem ou pensamento até o século 19, o turismo é uma prática social acoplada à produção de mercadoria, 
designando a conversão da viagem a um fim em si. Ambrózio (2005, p. 106) pensa ser possível afirmar que a 
expressão “turismo de massa” é um pleonasmo, pois “o turismo é de massa ou significa outra coisa”, já que é 
de massa não apenas devido às multidões de indivíduos que ele envolve, mas porque existe como “produção 
em massa” de espaço-mercadoria. 
 
29

 Ortega y Gasset (1991, p. 43) observa que o gentleman não é o aristocrata, apesar de terem sido os 
aristocratas os idealizadores desse tipo de homem, inspirados por aquilo que diferenciava o aristocrata inglês 
de todos os outros tipos de nobres, criado protótipo de existência, no início do século 19, quando passa a valer 
para todo o mundo, não só na Inglaterra. O aristocrata é, antes de tudo, herdeiro, um homem que possui 
meios de vida consideráveis, mas que não teve que lutar para conquistá-los. Já o gentleman, enquanto tal, 
afirma Ortega y Gasset (1991, p. 44), não é o herdeiro, ao contrário, ser gentleman supõe que o homem tenha 
de lutar na vida, de exercer profissões e ofícios, sobretudo, os práticos (“o gentleman não é intelectual”) e é 
precisamente nessa luta que tem de ser gentleman.  
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busca de paisagens e monumentos. De acordo com Cassou (1967, p. 26), o Romantismo foi 

uma grande época de viagens, que tornou Veneza, os Alpes e muitos outros lugares 

legendários, graças a anos de peregrinação e às diversas aventuras amorosas de poetas, 

mulheres célebres e músicos. Os homens dessa época, afirma Cassou (1967, p. 27), foram 

levados por um movimento de vitalidade crescente e era inconcebível, para eles, que o 

desejo de conhecimento não fosse acompanhado de um desejo de alegria pessoal e, ao 

mesmo tempo, de um desejo de alegria de outros e da manifestação à consideração do 

universo e de todos os homens. 

De acordo com Boyer (2003, p. 21), o “Journal de voyage” de Montaigne, que 

empreendeu uma viagem à Itália em 1581, foi descoberto em 1774 e sua divulgação tornou 

a Itália o “grande destino cultural”. Goethe, que também realizou uma viagem à Itália, entre 

1786 e 1788, em uma carta escrita em Roma, três meses depois de ter iniciado sua jornada, 

declara: “Nada há, de fato, que se compare à nova vida que a contemplação de uma terra 

estranha descortina ao homem afeito à reflexão. Embora eu siga sendo sempre a mesma 

pessoa, creio ter mudado até os ossos” (GOETHE, 1999, p. 173) 30. A descrição de um lugar 

por parte de um viajante que, ao retornar ao seu país, escrevia um relato e consagrava assim 

a reputação de um lugar, tornou-se um processo clássico de “descoberta” no século 19 

(KNAFOU, 1991, p. 13).  

O uso da palavra “descoberta”, não se refere ao fato de se descobrir um lugar em si, 

adverte Knafou, mas diz respeito ao fato de descobrir outra forma de utilização do lugar, 

desta feita por pessoas estrangeiras a ele, ou seja, é a “invenção do lugar turístico”. Ao seu 

modo, a difusão desses relatos, bem como de livros de orientação para viajantes, inclusive 

promotores de outros “olhares” para os turistas, o caráter das viagens também se 

modificou, inclusive do Grand Tour. Segundo Urry (1996, pp. 19-20),  

                                                           
30

 Desde o século 19, algumas cidades italianas se preparavam para receber turistas, como Veneza, a antiga 
capital de uma república mercante da idade Média, que adaptava seus feriados em função dos interesses e 
desejos de visitantes. Atualmente, mais de seis milhões de turistas visitam Veneza a cada ano, um turismo de 
massa de questionável capacidade de internalização dos benefícios da atividade, já que, de muito tempo, 
segundo Zampetti (1976), trata-se, em grande parte, de um turismo “pendular”, ou seja, de pessoas que vão à 
Veneza apenas passar apenas algumas horas. Veneza vê o turismo tornar-se uma monocultura, num processo 
que faz dos prédios históricos apenas fachada para hotéis, restaurantes e comércio para turistas (GIRARDI-
ALVES e MELIANI, 2009, p. 140). Nos últimos 50 anos, a população residente do centro histórico diminuiu quase 
três vezes, pois as famílias deixam a velha cidade por falta de empregos não turísticos, bem como pelo 
aumento dos preços de imóveis e do comércio, além do transtorno diário provocado pelo congestionamento 
de turistas nos espaços públicos e nos serviços de transporte. De acordo com dados fornecidos pelo Servizio 
Statistica e Ricerca da Comune di Venezia, a população residente no Centro Storico é cada vez menor: de 
174.808 habitantes em 1951 passou para 111.570 em 1970, 78.165 em 1990, para 60.311 em 2008. 
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Do ‘Grand Tour clássico’, baseado em observações e registro neutro de galerias, 
museus e artefatos culturais, passou-se para o ‘Grand Tour romântico’, que 
presenciou a emergência do turismo voltado para a paisagem e de uma experiência 
muito mais particular e apaixonada da beleza e do sublime. É igualmente 
interessante notar como se esperava que a viagem exercesse um papel primordial 
na educação cognitiva e perceptiva da classe média inglesa. 

  

Esta mudança de valores, ocorrida no final do século 18 e início 19, está ligada ao 

movimento romântico que, enfatizando a emoção e a sensação, conduziu o 

desenvolvimento de um “turismo de paisagem”, notadamente com a valorização estética da 

natureza. De acordo com Henrique (2009, p. 67), esta visão estética atrelada à visão 

romântica da natureza foi difundida pelos relatos de viajantes, o que contribuiu para tornar 

a natureza um elemento de consumo a ser vendido, inclusive, aos turistas. “A representação 

romântica da natureza “selvagem” e escarpada estava na moda no final do século XIX, e a 

observação deste tipo de “natureza” era um dos programas preferidos das elites europeias, 

que criaram vários clubes de turismo” (HENRIQUE, 2009, p. 68).  

A partir de um texto de Elisée Reclus de 1866 (“Du sentiment de la nature dans les 

sociétés modernes”), no qual o geógrafo descreve o amor a uma natureza escarpada, 

acidentada e alta, que transmite fascinação, Henrique (2009, pp. 82-83) comenta que 

 

Uma natureza alta, onde a montanha oferece mais obstáculos ao homem, sua 
“dominação” exige maiores esforços e levam a um prazer mais sofisticado e 
intenso. Neste momento, se desenvolvem na Europa os clubes expedicionários que 
visavam criar grupos para exploração de novos lugares e de lugares selvagens, tais 
como os clubes alpinos com o intuito de conquistar as montanhas europeias; e os 
clubes de turismo, que passaram a publicar alguns relatos de viagens e instituir a 
ideia de viagens expedicionárias. Uma ideia muito interessante trabalhada por 
Reclus, neste texto, refere-se às glórias e triunfos que o homem alcançava cada vez 
que um novo pico de uma montanha era conquistado, e inserido nos mapeamentos, 
passando a ostentar uma bandeira, um símbolo do poder de dominação humana. 

 

Por sua vez, segundo Gemini (2008, p. 40), o desenvolvimento de infraestruturas 

turísticas na Europa, como as estações termais em moda no século 19, forneceu a ocasião 

para a elite rural se socializar com a vida urbana, através dos bailes, passeios, leituras, aulas 

de etiqueta. Para Gemini, com o pretexto do banho e da cura, o espaço das outrora estações 

termais era “separado” (“separato, appartato”) e liminar (“liminale”), de modo a permitir 

uma experiência nova, com uma nova moral, sempre transgressiva, assim como as tradições 

rituais e festivas do Carnaval. Uma situação “liminóide”, nos termos de Urry (1996, p. 26), 
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pelas quais passariam os turistas, as situações de “suspensão” ou “inversão” das obrigações 

cotidianas. Os lugares visitados seriam para os turistas, de algum modo, portadores de 

liminaridade, na medida em que existe uma licença para um comportamento permissivo, 

alegre, “não sério” e o encorajamento de uma “communitas” relativamente livre de 

restrições (p. 27) 31.  

Em meados da década de 1860, segundo Hobsbawm (2009, p. 286), um boom de 

férias característico da classe média já transformava partes da costa britânica, com lugares 

para passeios à beira mar, piers e outros embelezamentos, tornaram possíveis, para 

proprietários de terras, obterem lucros “insuspeitados” de faixas de rochedos e de praias 

antes sem nenhum valor. As estações de águas do continente europeu tinham mais estilo 

que as britânicas, com hotéis de luxo e divertimentos necessários para uma clientela 

distinta, como cassinos e bordéis de alta classe, “justificados pela desculpa de beber alguma 

água mineral de gosto desagradável ou de mergulhar em alguma forma líquida, sob controle 

do benevolente ditador, o médico” (HOBSBAWM, 2009, p. 286).  

Nos balneários, a questão da saúde, que também revestiu o turismo no século 19, 

corrobora com o pensamento de Haug (1997, p. 32), de que a criação e o direcionamento de 

necessidades não é em si absolutamente algo do capitalismo avançado. Segundo Boyer 

(2003, p. 53), as temporadas nas estações termais e balneárias eram apresentadas como 

uma questão de saúde pública nos manuais, guias e relatórios do século 19. Estes guias 

médicos tiveram importante papel na difusão do turismo que, ao utilizar um discurso 

higienista, davam valor científico à escolha das estações (os lugares) e as temporadas. De 

acordo com Boyer (2003, p. 50),  

 
Os guias cada vez mais numerosos ao longo do século 19, para incentivar a vinda de 
turistas e responder às suas necessidades, anunciavam, desde o título, uma 
finalidade terapêutica; eles se denominavam Guia médico; Guia do banhista em...; 
Informativo topográfico e médico; Informativo climatoterápico sobre...; Sobre o 
bom uso do inverno no Sul da França; Sobre o bom uso das águas minerais; 
Termalismo e medicina; Guia prático das águas. 

 

                                                           
31

 Urry (1996) faz uma analogia do turismo com as viagens de peregrinos: “Importantes rites de passage estão 
presentes no movimento de um estágio para outro. Estes estágios são três: o primeiro deles é a separação 
social e espacial do lugar normal de residência e dos laços sociais convencionais; o segundo é a liminaridade, 
onde o indivíduo encontra-se em uma ‘antiestrutura...fora do lugar e do tempo’ – os laços convencionais são 
suspensos, é vivenciada uma ‘communitas’, na qual as ligações são intensas e ocorre uma experiência direta do 
sagrado e do sobrenatural; o terceiro é a reintegração, em que o indivíduo é reintegrado ao grupo social 
anterior, habitualmente em um  status mais elevado” (p. 26). 
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De acordo com Boyer (2003, p. 50), desde o século 18, ricos ingleses estavam à 

procura de “health places” (lugares de saúde) no continente europeu, pois crescera muito 

no período o número de “invalids”, como eram chamadas as pessoas de alta renda que 

tinham certo tipo de doença. Os médicos recomendavam a mudança de ares, que seria 

soberana em relação a todos os males, indicando a viagem para onde o prazer da estadia, 

por si só, levaria à cura ou, ao menos, ao alívio. O discurso terapêutico era dominante e o 

conceito de higiene deu valor geral ao que era apenas uma série de práticas de pessoas 

originais, como tratamentos médicos realizados no inverno, em lugares como Nice e Cannes, 

no sul da França 32. Boyer (2003, p. 52) cita os argumentos dos médicos Lee, Aufauvre e 

Clarke: ‘fujam do frio úmido do Norte para o calor do Sul (...) o calor permite viver mais ao ar 

livre; a contemplação da bela natureza é um elemento de cura’. De acordo com Boyer, os 

médicos enumeravam razões empíricas, mas omitiam a triste cronologia dos invernantes 

cuja vida terminou nos cemitérios da francesa região da Côte D’Azur. 

Segundo Urry (1996, p. 59), no século 19, os balneários se desenvolveram porque se 

acreditava nas supostas propriedades do banho de mar, como restauradores da saúde. “Os 

banhos de sol, ao contrário, eram relativamente inusitados, em parte devido ao grande valor 

dado à pele alva, que significava delicadeza, ócio e reclusão” (p. 60). Valor que começou a 

mudar em relação às classes altas, sobretudo com o desenvolvimento, a partir dos anos 

1920, de balneários que entraram na moda, como Cannes e Biarritz, ambos na França, onde 

a pele bronzeada era associada à suposta espontaneidade e sensualidade dos negros. 

Situação que se difundiu, segundo Urry (1996), pois  

 

No período do pós-guerra era o sol, e não o mar, que, supostamente, proporcionava 
saúde e atração sexual. O corpo ideal passou a ser visto como aquele que é 
bronzeado. Esse ponto de vista foi difundido nas diversas classes sociais e o 
resultado é que muitos pacotes turísticos o apresentam quase como se fossem um 
motivo para viajar durante as férias. 

 

                                                           
32

 Nice, que surgiu para o turismo, a partir da década de 1760, como um lugar onde muitos ingleses foram 
passar temporadas de inverno, foi uma das pioneiras na produção de espaços unicamente para o consumo de 
turistas. Ainda na primeira metade do século 19, foi construído um caminho público em frente ao mar da 
cidade, composto de jardins e instalações de serviços, chamado de “Promenade des Anglais”. O caminho, que 
não tinha a função de ligar um ponto a outro da cidade, servia apenas para passeio e contemplação do 
horizonte marinho por parte dos turistas ingleses, sempre presentes nas temporadas de inverno. O 
“Promenade des Anglais” ainda é um ponto turístico da cidade, bem como um espaço de uso restrito, 
considerando que, a partir dela, se dá o acesso a algumas praias privadas de Nice. 
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5. PADRONIZAÇÃO DA SENSUALIDADE DOS CONSUMIDORES NO TURISMO 

 

 

Segundo Heller e Fehér (2002, p. 204), com o aumento do consumismo, quando o 

centro das atividades cruciais da vida tornou-se o tempo do lazer, o que surgiu não foi uma 

unificação do consumo, mas antes uma enorme pluralização de gostos, práticas, prazeres e 

necessidades. Neste contexto, explicam Heller e Fehér, os meios de comunicação se 

tornaram mais um catálogo de gostos altamente individuais, onde diferentes padrões de 

consumo foram embutidos numa variedade de estilos de vida. De acordo com Fratucci 

(2008, p. 53), o ato de consumir turismo traz consigo uma simbologia de aquisição de 

“status”, dentro do grupo social ao qual o turista se insere. Para Fratucci, o turismo 

contemporâneo é resultado da apropriação, pelo capital, dos elementos constitutivos do 

fenômeno das viagens temporárias, que caracteriza o próprio modo de ser dos homens. Esse 

processo de apropriação do fenômeno “tornou o turismo em uma das manifestações mais 

visíveis da sociedade de consumo atual, responsável pela diferenciação dos indivíduos dentro 

dos seus grupos sociais” (FRATUCCI, 2008, p. 53).  

No turismo, a invenção e a moda dos destinos turísticos, de lugares para onde se 

deve ir, por parte das forças produtivas, é uma forma de padronização da sensualidade que 

parte, antes de tudo, da necessidade primeira de evasão do cotidiano do trabalho, mas 

também das necessidades de realização pessoal dos indivíduos, inclusive as de sucesso 

profissional e amoroso. Segundo Haug (1997, p. 105), a propaganda oferece, aos seus 

destinatários, mercadorias para solucionar problemas em duas áreas centrais que são, de 

um lado, os da “carreira profissional” e, de outro, os de “reputação geral” e, sobretudo, os 

de “sucesso amoroso”. 

Cooper et al (2007, p. 80) destaca o conceito de “motivação”, como uma influência 

essencial sobre o comportamento do consumidor no turismo, dedicando-lhe especial 

relevo, a partir de uma discussão do “modelo de hierarquia de Maslow”, uma classificação 

das necessidades individuais. Maslow criou um modelo no qual a “auto-realização” é 

valorizada como o nível ao qual o homem deve aspirar. A hierarquia das necessidades, 

proposta por Maslow, compreende cinco níveis, das inferiores às superiores: (1) 

“fisiológicas” – fome, sede, descanso, atividade; (2) “de segurança” – proteção, se libertar 

do medo e da ansiedade; (3) “de pertencer e de amar” – afeição, dar e receber amor; (4) 
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“de estima” – autoestima e estima pelos outros; (5) “de auto-realização” – satisfação 

pessoal (COOPER et al, 2005, p. 80).  

Segundo De Masi (1999, p. 178), quando um indivíduo alcança a segurança física e 

econômica, pode então perseguir outros objetivos não materiais, fazendo com que as 

necessidades de amor, de pertencimento e de estima assumam maior importância. A 

partir de então, para De Masi, os objetivos relacionados à satisfação intelectual e estética 

(necessidade de auto-realização de Maslow) tornam-se extremamente importantes, mas 

só depois que o indivíduo satisfaz suas necessidades materiais e de pertencimento 33. De 

acordo com Cooper et al (2007, p. 80), Maslow identificou dois tipos motivacionais, de 

óbvia identificação com os propósitos do turismo: (1) “motivos relacionados à deficiência 

ou à redução de tensões” e (2) “motivos ligados à indução ou à busca de excitação”. 

Macintosh, Goeldner e Ritchie (1995) citados por Cooper et al (2007, p. 82), 

enquadram as motivações dos turistas em quatro categorias: “físicas”, “culturais”, “de 

status e prestígio” e “interpessoais”. As motivações físicas referem-se às atividades 

capazes de reduzir a tensão, ao descanso do corpo e da mente, às questões de saúde, ao 

esporte e ao lazer. As motivações culturais dizem respeito ao desejo de se conhecer mais 

sobre outras culturas, de saber a respeito dos nativos de um lugar, de seu estilo de vida, 

sua música, arte, folclore, dança, etc. As motivações de status e de prestígio estão 

relacionadas ao desejo de desenvolvimento pessoal, elevação do ego e satisfação sensual, 

que podem estar, muitas vezes, vinculadas a uma necessidade de reconhecimento. As 

motivações interpessoais correspondem ao desejo de se conhecer outras pessoas, de 

visitar amigos ou parentes e de se buscar experiências novas e diferentes.  

 

 

                                                           
33

 Segundo Ortega y Gasset (1991, p. 8-9), o homem não se conforma, quando não pode satisfazer as 
necessidades inerentes a sua vida, no momento em que a natureza em torno não lhe oferece os meios 
imprescindíveis para tal, desencadeando um novo tipo de ação humana, que consiste em produzir o que não se 
encontra na natureza. Assim, afirma Ortega y Gasset (1991, p. 29), o “ser do homem” tem a estranha condição 
de que, por um lado, está vinculado à natureza, por outro, não, já que é, a um tempo, natural e extra natural. 
Como essa sua porção extra natural não é realizada, natural e simplesmente, ela consiste, definitivamente, em 
uma mera pretensão de “ser”, em um projeto de vida, isto é, o que sentimos como verdadeiro ser, o que 
chamamos de nossa personalidade, de nosso eu. “O homem não é uma coisa, mas uma pretensão de ser isto ou 
o outro” (ORTEGA y GASSET, 1991, p. 31). Tendo uma tarefa extranatural a cumprir, o homem não pode 
dedicar suas energias para satisfazer suas necessidades elementares, mas “tem de imediatamente poupá-las 
nesse sentido, para, com elas, poder entregar-se à improvável faina de realizar seu ser no mundo” (ORTEGA y 
GASSET, 1991, p. 35). 
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5.1 Status e prestígio social entre as necessidades de consumo no turismo 

 

 

De acordo com Urry (1996, p. 19), ser turista é uma das características da experiência 

“moderna”, algo que confere “status”, e que não viajar é como não possuir um carro ou uma 

bela casa. Baudrillard (2006, p. 202) afirma que “no quadro da ‘sociedade de consumo’, a 

noção de estatuto, como critério de determinação do ser social, tende cada vez mais a se 

simplificar e a coincidir com a de “standing” (prestígio social)”. Segundo ele, toda 

publicidade refere-se explicitamente ao objeto como critério imperativo: “você será julgado 

por...”; “reconhece-se uma mulher elegante com...”; etc. As afirmativas que constam em um 

anúncio apresentado no website da agência “Classic viagens e turismo”, de João Pessoa (PB), 

nos dão bem a dimensão desse critério imperativo de determinação do ser social: “amor, 

sucesso e paz são coisas do destino” (figura 4).  

 

  

Figura 4. Anúncio publicitário da agência “Classic viagens e turismo” 
34

. 

  

Na perspectiva das motivações interpessoais, a viagem turística seria uma forma de 

fugir dos relacionamentos rotineiros com amigos ou vizinhos, bem como do ambiente 

habitual ou, ainda, para satisfazer motivos espirituais. Nessa perspectiva, a motivação para a 

viagem turística seria uma resposta a uma carência, pois os turistas são motivados, segundo 

Dann (1981) citado por Cooper et al (2007, p. 81), pelo desejo de vivenciar experiências 
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 Fonte: http://webagente.classicturismo.com.br/ em 15/10/2010. 

 

http://webagente.classicturismo.com.br/
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diferentes das que estão disponíveis em seu ambiente habitual, fazendo com que a fantasia 

combine-se com a carência, já que os turistas viajam a fim de assumir um comportamento 

que talvez não seja culturalmente aceito em seu ambiente habitual. Para Urry (1996, p. 27), 

em boa parte das práticas do turismo, as obrigações cotidianas são suspensas ou invertidas, 

pois existe uma espécie de licença para o comportamento permissivo, alegre, “não sério”. 

A empresa de consultoria HVS International (2005, p. 42) apresentou um quadro com 

as “tendências comportamentais” mais abrangentes, que influem no comportamento de 

consumo do turismo (quadro 1), das quais destacamos as tendências de “sobrecarga 

sensorial”, “busca de comunidades”, “salvar o mundo”, “iconoclastia”, “sempre jovem”, 

“escapismo” e “espiritualidade”. 

 

 

Quadro 1. Tendências comportamentais de consumo do turismo.  
Fonte: HVS International (2005, p. 43). 

 

  A tendência comportamental da “sobrecarga sensorial” diz respeito à 

consideração, por parte dos produtores do turismo, dos filtros de seleção pelos quais os 

consumidores escolhem as mensagens que lhe interessam. Considerando os filtros de 

seleção, a produção do turismo, segundo a HVS International (2005, p. 44), deve diferenciar 

suas mensagens aos “mercados-alvo”, buscando abordagens criativas e inovadoras (mesmo 
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que seja usando mídias tradicionais), bem como incentivando a disseminação 

descentralizada, espontânea e informal de informações, especialmente por meio de 

compartilhamentos pessoais (“boca-a-boca”). 

Por sua vez, a tendência da “busca de comunidades” se refere à valorização da 

“herança da cultura local, dos valores tradicionais, das festas, do artesanato, etc.”, de tal 

modo que os turistas percebam os esforços da comunidade local em manter elementos de 

sua cultura. A criação de interesse na conservação da cultural local faz sentido faz parte do 

que se entende por “sustentabilidade”, um conceito que também diz respeito à tendência 

comportamental de “salvar o mundo”. De acordo com a HVS International (2005), turistas 

conscientes quanto às ideias de sustentabilidade, “se incomodam ao perceber que a sua 

presença no destino causa impactos no meio ambiente e contribui para a desestabilização da 

cultura local” (p. 44). Para a empresa, a valorização do “sistema biológico” e a “inclusão da 

comunidade” reforçam a imagem do destino turístico. 

A “iconoclastia” é uma tendência comportamental que indica a oportunidade de 

promoção do destino, por meio de imagens registradas durante a experiência de um amigo 

ou parente, mas também de alguém famoso ou formador de opinião, uma “celebridade”. 

Segundo Urry (1996, p. 68), existem lugares procurados durante as férias, que são 

consumidos, não por serem intrinsecamente superiores, mas por serem símbolos de “bom 

gosto” ou de “status superior”. A presença de um público jovem, por exemplo, é incentivada 

por conferir aos destinos uma atmosfera de “jovialidade”, que é valorizada também por 

consumidores com mais idade. Um comportamento “sempre jovem” diz respeito ao 

“encanto juvenil”, tendência que se encontra com frequência a serviço da estética da 

mercadoria: “o mundo da mercadoria irradia-o (o encanto juvenil) de volta para o público 

reforçando ali uma padronização da sensualidade orientada de acordo com a juventude” 

(HAUG, 1997, p. 124). 

 O “escapismo” é uma tendência que diz respeito à fuga da rotina, por meio de 

práticas turísticas pouco convencionais, como visitação a lugares considerados isolados, 

hospedagem em casas de nativos, participação em projetos sociais e ambientais, esportes 

“radicais”, entre outras atividades “criativas”, definidas no sentido de diferenciar-se das 

práticas cotidianas do turista. Ao seu modo, a tendência comportamental ligada à 

“espiritualidade” também é explorada como possibilidade de se vender momentos de “paz e 

reflexão” aos turistas. 
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 Em suma, o possível reconhecer que, dentre as motivações dos turistas, o 

componente “fuga” é complementado pelo componente “busca”, como afirmou Pearce 

(2003, p. 60): 

 

Um conjunto de forças motivacionais deriva do desejo, pelo indivíduo, de fugir a seu 
ambiente pessoal (isto é, questões pessoais, problemas, dificuldades e falências) 
e/ou de seu ambiente interpessoal (isto é, colegas de trabalho, membros da família, 
amigos e vizinhos). Outro conjunto de forças resulta do desejo de obter certas 
recompensas psicológicas ou intrínsecas, pessoais ou interpessoais, viajando para 
um ambiente diferente. 

 

 Burgelin (1967, p. 66) chama de “sight-seeing”, a teoria segundo a qual o turista não 

vai em direção de coisas, mas em direção das imagens das coisas e, portanto, reduz a coisa a 

olhar turístico, a imagem. O “sight”, a coisa a se ver é precisamente, nessa teoria, aquilo no 

qual a coisa se confunde com a imagem da coisa, ou seja, a coisa reduzida a “signo” ou 

mesmo a “sinal”. Graças às fotografias, cartões-postais, reproduções e guias de todo tipo, o 

turista conhece o que vai ver, ao menos, o conhece como “sight”, isto é, como elemento 

normalizado digno de um deslocamento turístico. O “sight” foi submetido a uma operação 

capital, segundo Burgelin (1967, p. 66), pois foi destacado de qualquer contexto e, assim, 

privado de espessura, da realidade que detinha de sua solidariedade com seu contexto, 

tornando não mais do que “imagem”.  

O destacamento do contexto se opera em vários sentidos e de várias maneiras, como 

as de ordem material quando, por exemplo, as coisas (os objetos a serem vistas pelos 

turistas) são transferidas para um museu, ou seja, para fora de sua verdadeira natureza 

cultural. Segundo Burgelin (1967, p. 67), o destacamento do contexto distorce a realidade, 

criando um universo que é a imagem, não do real, mas da expectativa dos turistas. Fora 

desse imaginário turístico, o objeto a ser visto não se refere mais a alguma outra realidade 

que não ele mesmo, fazendo com que, no entender de Burgelin, assistamos a criação de 

atrações turísticas de caráter puramente “sintético”. Para Burgelin, o termo “imagem” não 

implica que o objeto seja reduzido a suas propriedades óticas ou plásticas, mas somente as 

suas propriedades simbólicas. “Caçador de imagens”, o turista não se envolve, segundo a 

teoria do sight-seeing, com nenhum trabalho de assimilação ou de análise visual do objeto a 

ser visto, de modo que o turista não decifra o objeto, ela apenas o reconhece como um sinal 

e, por assim dizer, sem o “ver”. 
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5.2 A aparência dos lugares como imagem refletida dos desejos 

 

 

O turismo é determinado por inúmeros tipos de motivações, que combinam 

necessidades e desejos influenciáveis por imagens e percepções sobre os lugares a serem 

visitados e é, por meio da aprendizagem de atitudes e de percepções extraídas de 

mensagens e de informações promocionais, que o consumidor desenvolve ideias a respeito 

de um destino turístico, de um produto ou de uma empresa. Neste processo de 

aprendizagem, a estética da mercadoria do turismo oferece os lugares enquanto 

mercadorias capazes de emprestar às pessoas parte daquilo que os lugares são, ou do que 

parecem ser, ou seja, é a imagem do lugar refletida no turista.  

É como se turista se tornasse um pouco daquilo que o lugar é, ou daquilo que o lugar 

aparenta ser, como se o reflexo da imagem que vende o lugar fosse projetado no turista. Se 

for um turista que visita museus e galerias de arte em um destino cultural, ele é culto; se ele 

vai a um lugar de turismo de aventura, ele é “radical”, um aventureiro, e assim por diante. 

Um destino que se vende em função de suas imagens, irradia essas imagens aos turistas, que 

passam a ter, a partir da viagem, dos souvenires, dos relatos e das fotografias 35, um pouco 

daquilo que o lugar tem enquanto reconhecimento aparente. 

A empresa São Paulo Turismo, que coordena a promoção do turismo na cidade de 

São Paulo, por exemplo, tenta vender o turismo por meio de inúmeras campanhas 

publicitárias e, nelas, é possível reconhecer uma estratégia de padronização da 

sensualidade do turista. “Fique mais um dia”, “Cultura é a nossa praia”, “Paraíso das 

compras”, são alguns slogans apresentados num programa publicitário apresentado pela 

empresa. Em um dos impressos publicitários, a campanha promovida pela empresa, em 

parceria com a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), procura distinguir a cidade 

na perspectiva cultural e de compras, sugerindo que, por meio do turismo em São Paulo, 

o turista alcançará seus anseios, tendo um pouco das características da cidade para si 

(figura 5). 

                                                           
35

 De acordo com Urry (1996, p. 187), “a viagem é uma estratégia para a acumulação de fotografias” por parte 
dos turistas que procuram, durante as férias, um conjunto de imagens fotográficas, como as que se veem nos 
folhetos de excursões distribuídos pelas agências de turismo, ou em programas de televisão. “Quando ele está 
viajando, ele se põe a buscar essas imagens e as captura para si. No final, os viajantes demonstram que 
estiveram realmente em determinado lugar, exibindo sua versão das imagens que haviam visto originalmente, 
antes da viagem” (URRY, 1996, p. 187). 
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A estética da mercadoria age sobre as sensações humanas, padronizando a 

sensualidade dos turistas, que vão consumir aquilo que lhes é oferecido enquanto aparência 

capaz de satisfazer as suas necessidades de realização pessoal. Desse modo, ao padronizar a 

sensualidade dos turistas, as forças produtivas criam também padrões de consumo no 

turismo que, de acordo com o perfil dos consumidores, se referem aos chamados 

“segmentos de mercado”. Deles derivam os tipos de turismo (ecoturismo, cultural, histórico, 

religioso, de negócios, de entretenimento, etc.), bem como se inventam destinos turísticos 

capazes de satisfazer as necessidades padronizadas de consumo dos turistas (o paraíso 

tropical, as cidades românticas, as vilas charmosas, etc.). 

 

     

Figura 5. Impressos publicitários elaborados pela empresa São Paulo Turismo 
36

.  

 

O turismo de natureza, o “ecoturismo”, por exemplo, que é voltado para o consumo 

de práticas de lazer, geralmente esportes de aventura, em lugares onde a paisagem 

apresenta uma dominância de elementos naturais, é vendido como possibilidade de gerar 

fortes emoções nos turistas, como observamos na publicidade da agência de turismo “Brotas 

Aventura” (figura 6). Na página inicial do website da empresa, um texto questiona: “o que 

                                                           
36

 Fonte: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/impressos em 13/10/2010. 

 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/impressos%20em%2013/10/2010
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você precisa? Explorar novas emoções? Sair da rotina? Aprender com a natureza? 

Surpreender-se na superação de um desafio? Arriscar-se num novo ambiente? Saiba o que a 

Brotas Aventura tem a oferecer para: escolha sua próxima aventura!”. 

 

   

Figura 6. Reprodução parcial de páginas do website da agência de turismo Brotas Aventura 
37

. 

 

Segundo Mendes Júnior e Ferreira (2010, p. 373), por causa da necessidade de 

contato com o ambiente natural e do modismo empregado pelo mercado, o ecoturismo tem 

se difundido de forma acelerada, como atestam a crescente oferta de “pacotes” e “novos 

destinos ecoturísticos”, bem como as revistas e os cadernos de turismo dos jornais 38. O 

                                                           
37

 Fonte: http://www.brotasaventura.com.br/ em 15/10/2010. 

 
38

 Na onda expansionista do ecoturismo, inúmeras atividades foram inseridas visando uma maior diversidade 
de exploração econômica, notadamente os esportes de aventura. Mendes Júnior e Ferreira (2010, p. 374) 
relacionam como “atividades ecoturísticas”: bóia-cross (acquaraid), cannyoning, cachoerismo (cascading), 
canoagem (canoeing e cayaking), rafting, pesca amadora e esportiva, mergulho livre e autônomo (diving), asa 
delta, acampamento (camping), arvorismo, ciclismo (mountain bike), caminhadas e travessias (hikking e 
trekking), exploração de cavernas, montanhismo, observação da fauna, flora e paisagens, passeio e enduro 
equestre, visitas às comunidades locais e tradicionais, visitas a propriedades rurais, ao patrimônio histórico-
cultural. Todavia, lembram Mendes Júnior e Ferreira (2010, p. 374), a prática do ecoturismo não significa, 
necessariamente, “aventura, adrenalina e agitação”, tal como o mercado procura formatar determinados 
produtos ecoturísticos, que tem como objetivo atender consumidores alinhados com a moda de “ser radical”. 
Leme e Neves (2007, pp. 213-215), por exemplo, enumeram uma série de tendências na prática e na oferta de 
produtos ecoturísticos: (1) de se ter uma arquitetura harmônica com o meio ambiente local; (2) de proporcionar 
contemplação da natureza aos ecoturistas; (3) de proporcionar interpretações do meio ambiente; (4) de se criar 
roteiros turísticos não só naturais, mas também culturais; (5) de gerar benefícios sociais; (6) de se ter contato 
com a natureza, mas com o conforto da cidade; (7) de se praticar esportes de aventura na natureza e (8) aliar 
paisagens naturais com busca espiritual e fuga do cotidiano.  
 

http://www.brotasaventura.com.br/
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ecoturismo é um fenômeno recente, que é resultado de manifestações humanas 

promovidas pelo modo de produção capitalista sobre o homem moderno, que impôs um 

estilo de vida urbano, do qual necessita periodicamente libertar-se, uma “fuga”, que se 

traduz na prática do ecoturismo, “na busca do ambiente ‘natural’, ‘selvagem’ e, por vezes, 

‘intocado’” (MENDES JÚNIOR e FERREIRA, 2010, p. 370). 

O contato, a contemplação e a interpretação da natureza, o resgate da cultura, as 

amenidades e o conforto de equipamentos turísticos, os esportes e a busca ética e espiritual, 

ou seja, tudo o que compõe o espaço material e cotidiano serve para estetizar a mercadoria 

do ecoturismo. Fazendo uma apologia à importância ética, estética e espiritual da 

“diversidade natural do planeta”, Castro (2010, p. 96) afirma que: 

 

O contato direto com a natureza pode gerar emoções profundas no ser humano – 
principalmente no ser urbano que trocou, nas últimas décadas, seu cotidiano do 
campo pelo da cidade (...) e que um dos principais valores não monetários da 
natureza é a sensação de prazer e conforto provocada por sua harmonia estética 
(...); além de musa inspiradora e alívio para os sentidos humanos, a natureza 
também serve como ponte entre o mundo concreto e o divino. 

 

De acordo com Gomes (2005, pp. 336-337), os discursos ambientais e os apelos 

ecológicos tratam de monetizar os elementos da natureza, por meio da criação da 

“escassez” ou da “raridade ambiental”. A partir da criação dessa escassez, a natureza é 

tornada rara e, assim, como qualquer outra mercadoria, tem seu preço aumentado, ou seja, 

é a natureza como elemento de valorização da mercadoria no turismo. Segundo Gomes 

(1998, p. 262), a proliferação de áreas de proteção ambiental e de reservas ecológicas, bem 

como programas de controle de poluições, em diversas modalidades, exigências de estudos 

e relatórios de impacto ambiental, quando estabelecidos na prática, dão origem as 

“raridades ambientais”, nos termos de Kurz, que são convenientemente exploradas pelo 

mercado. Segundo Lefebvre (2006, p. 116),  

 

Muito estranhamente, o direito à natureza (ao campo e à ‘natureza pura’) entrou 
para a prática social há alguns anos em favor dos lazeres. Caminhou através das 
vituperações, que se tornaram banais, contra o barulho, a fadiga, o universo 
‘concentracionista’ das cidades (enquanto a cidade apodrece e explode). Estranho 
percurso, dizemos: a natureza entra para o valor de troca e para mercadoria: é 
comprada e vendida. Os lazeres comercializados, industrializados, organizados 
institucionalmente, destroem essa ‘naturalidade’ da qual as pessoas se ocupam a 
fim de traficá-la e trafegar por ela. A ‘natureza’, ou aquilo que é tido como tal, 
aquilo que dela sobrevive, torna-se o gueto dos lazeres, o lugar separado do gozo, a 
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aposentadoria da ‘criatividade’. Os urbanos transportam o urbano consigo, ainda 
que não carreguem a urbanidade! 

 

Para Carlos (2001, p. 180), um movimento, orientado pelo desenvolvimento da 

informação e do marketing, “inventa” lugares onde as pessoas devem passar as férias, 

influenciando o consumidor com a ideia de “paraísos terrestres”, onde o cotidiano se 

encontra em aparente suspensão. Segundo Auon (2003, p. 15), a ideia de paraíso é 

veiculada na comunicação publicitária, como a das revistas de turismo, que trazem 

imagens com forte apelo visual acompanhadas de texto reduzido, no intuito de convencer 

e atrair o leitor a um “mundo de promessa e magia”, em contraste claro e patente com as 

necessidades de seu cotidiano.  

O apelo visual proporcionado pelas imagens deriva do poder da fotografia que, de 

acordo com Urry (1996, p. 186), tem a capacidade de apresentar uma miniaturização do real, 

sem revelar sua natureza construída ou seu conteúdo ideológico. Para Urry, as fotografias 

são o resultado de uma significante prática ativa, na qual aquele que fotografava, seleciona e 

molda aquilo que vai ser registrado. “Existe, em particular, uma tentativa de se construir 

imagens idealizadas, que embelezam o objeto que está sendo fotografado” (Urry, 1996, p. 

186). A fotografia nos dá algo da linguagem com que aprendemos a descrever e a apreciar o 

ambiente, afirmam Urry e Crawshaw (1995, p. 58), de modo que a ela temos ido recorrer 

aos termos, de uma maneira muito significativa, com os quais descrevemos, explicamos e 

justificamos o como e o porquê de havermos visitado lugares diferentes 39. 

O “relativismo” da foto está, segundo Turri (2006, p. 117), antes de tudo, em seus 

próprios limites: “colhendo” através de um objeto que reproduz a percepção do olho 

humano (sem ter a mesma mobilidade), o quanto de objetos e de espaço que caiba num 

“quadro” (frame). A percepção humana é constrangida a escolher entre infinitos quadros 

por meio dos quais se apresenta o real e, assim, a escolha vai para a paisagem que inspira: 

                                                           
39

 Segundo Urry e Crawshaw (1995, p. 58), é possível entender as práticas de fotografia (tanto as práticas 
cotidianas como as relativas às férias) pelo prisma de uma “acepção pública”, que encara o sentido da prática 
da fotografia como de reprodução de um conjunto dominante de imagens visuais. Analisando as relações entre 
fotografia e turismo, Urry e Crawshaw (1995, p. 59) partem de um lugar turístico específico, a região do Lake 
District, na Inglaterra, que possui imagens extremamente familiares, se tratando, inclusive, de um dos 
primeiros locais a serem fotografados, na sequência da invenção da máquina fotográfica, em 1839. A região já 
era, nessa altura, bastante conhecida do ponto de vista visual, uma vez que havia servido de tema aos pintores 
e escritores românticos, sendo um dos primeiros lugares do mundo com base no “turismo paisagístico”, um 
local emblemático de certo tipo de fotografia de paisagem. Assim, afirmam Urry e Crawshaw (1995, p. 59), essa 
região demonstra o poder de um discurso dominante, organizado em torno de uma concepção romântica do 
visual, assumidos por fotógrafos, inclusive, profissionais. 



106 

 

alguma coisa com forma e objetos precisos postos no contexto da realidade vista, portanto, 

uma escolha “subjetiva” (TURRI, 2006, p. 117). Outro limite da fotografia está na 

instantaneidade da sua mecânica de reprodução, que colhe um momento breve, fixa e 

congela um tempo infinitesimal da vida das coisas. Turri (2006, p. 118) faz referência à 

Sontag (1978) para relacionar o aparelho fotográfico com a expressão “freezing machine” e 

afirma que, a foto, é um “embalsamento” (inbalsamazione) e, depois disso, não existe nada, 

senão a morte do objeto reproduzido, na medida em que ela absorve e exaure, naquele 

momento de sua mesma existência. 

De todo modo, o empenho do fotógrafo, no momento da fotografia, é de 

participação profunda, de um vivido integral, de imersão total na paisagem, o que 

provavelmente acontece com qualquer que seja o sujeito. Para Turri (2206, p. 118), em 

respeito à paisagem, os fotógrafos são ao mesmo tempo atores e espectadores e, como 

espectadores, fixam a paisagem, a capturam para oferecê-la a outros, fazendo-se 

mediadores de uma obra de “teatralização” da paisagem. Ao analisar imagens fotográficas 

empregadas pelas mensagens publicitárias do turismo, Auon (2003), por exemplo, estudou 

também palavras, conceitos e referências provenientes do universo religioso, que 

acompanham as imagens para vender os lugares, notadamente o conceito de “paraíso” e 

seus sinônimos como “santuário”, “templo” e “Éden”.  

Para Auon (2003, p. 16), na comunicação publicitária do turismo, o “sagrado” aciona 

um repertório de imagens universais, capitaneadas pela descrição pormenorizada do “Jardim 

do Éden”, como sendo a primeira morada do homem, transmitida pelos textos religiosos. Se 

referindo à forma como turismo vende a ideia de paraíso, Auon (2003, p. 26) afirma: 

 

O ‘paraíso’ aqui oferecido não é o do estado perfeito e harmonioso, mas sim o’ 
jardim das delícias’, rico em prazeres, em deleites, em situações idílicas, feito na 
medida e ao gosto de qualquer pessoa disposta a aventurar-se, a romper com seu 
cotidiano, dando vazão aos seus desejos e às mais extravagantes fantasias, pois de 
lá não se é expulso, ao contrário, permanece-se e desfruta-se de tudo que ele pode 
oferecer. Nele, o pecado e a serpente não existem para interromperem a 
permanência desse estado. 

 

 O turismo transforma a ideia de paraíso numa forma terrena e atraente, “como um 

mago que com poderes especiais consegue promover o reencontro do indivíduo com o 

‘paraíso’, realizando aquele antigo e acalentado desejo de voltar ao Jardim do Éden, ao lugar 

da origem humana” (AUON, 2003, p. 26).  
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De acordo com Mishan citado por Urry (1996, 66), as fantasias arquitetadas pela 

produção do turismo objetivam desvendar todos os lugares que, um dia, ofereciam repouso, 

tranquilidade, encantamento, beleza e interesse histórico, a uma multidão de turistas. Os 

limites fundamentais dessa produção derivam dos custos do congestionamento e do excesso 

de gente nos lugares turísticos. Mishan escreveu sobre o conflito de interesse que já existia, 

nos anos 1960, entre turistas, agentes de turismo, empresas de transportes e de 

hospedagem, bem como de governos (“ansiosos por aumentar suas reservas de moedas 

estrangeiras”), de um lado, e aqueles preocupados na preservação da “beleza natural”. 

 O prestígio de ser um turista “pioneiro”, de ser “o primeiro a chegar” a um lugar 

turístico, ainda é usado como matéria para a estética da mercadoria, como podemos 

observar na chamada publicitária da agência de turismo paulistana “Highland Adventures”: 

“Be the first to go !” – “seja o primeiro a ir !” – (figura 7). 

 

 

Figura 7. Reprodução parcial de material publicitário da “Highland Adventures”.  
Fonte: Revista Viagem e Turismo. São Paulo, SP: Editora Abril, de junho de 2010 (p. 169). 

  

Mishan observou, ainda, que existe um conflito de interesses entre as atuais e as 

futuras gerações, que diz respeito ao modo pelo qual as viagens têm seus preços 

determinados, notadamente quanto aos custos de uma congestão adicional, no lugar 

turístico, advinda da presença de maciça de turistas. O turismo de massa tem efeitos 

indesejáveis para os próprios turistas, como praias superlotadas, destruição de paisagens 

naturais, falta de paz e de silêncio. Como disse Urry (1996), “o turista que é sensível ao meio 

ambiente sabe que não existe nada a ganhar pelo fato de adiar uma visita ao lugar em 

questão, muito ao contrário” e que, inclusive, “existe forte incentivo para viajar o mais cedo 

possível, gozar da paisagem ainda intocada, antes que as multidões cheguem” (p. 65).  



108 

 

6. LUGARES COMO ARTIGOS DE MARCA E CERTIFICADOS AMBIENTAIS NO TURISMO  

 

 

A produção contemporânea do turismo transforma espaços em todo mundo, em 

função de valorizações resultantes do desenvolvimento científico, bem como das inovações 

tecnológicas em informação e comunicação. Entretanto, os lugares se distinguem pela 

diferente capacidade de oferecer rentabilidade aos investimentos em serviços, pois cada 

lugar tem uma combinação própria de fatores atrativos e, portanto, não são capazes de 

rentabilizar do mesmo modo os investimentos em turismo. Assim, é possível falar de uma 

“produtividade espacial” ou “produtividade geográfica”, nos termos de Santos (2002, p. 

248), noção que se aplica a um lugar em função de uma determinada atividade ou conjunto 

de atividades.  

Esta rentabilidade varia de um lugar a outro em função das condições locais de 

ordem técnica (equipamentos, infraestrutura, acessibilidade) e de ordem organizacional 

(legislação local, taxas, relações e tradições de trabalho), como explicou Santos (2002b, p. 88): 

 

Na verdade, se o mundo tornou possível, com as técnicas contemporâneas, 
multiplicar a produtividade, somente o fez porque os lugares, conhecidos em sua 
realidade material e política, distinguem-se exatamente pela diferente 
capacidade de oferecer às empresas uma produtividade maior ou menor. É como 
se o chão, por meio das técnicas e das decisões políticas que incorpora, 
constituísse um verdadeiro depósito de fluxos de mais-valia, transferindo valor às 
firmas nele sediadas. A produtividade e a competitividade deixam de ser definidas 
apenas devido à estrutura interna de cada corporação e passam, também, a ser 
um atributo dos lugares. E cada lugar entra na contabilidade das empresas com 
diferente valor. 

 

Sem minimizar a importância das condições naturais, Santos afirma que a 

produtividade espacial se refere mais ao “trabalho” do espaço, destacando que são as 

condições artificialmente criadas que sobressaem enquanto expressão dos processos 

técnicos e dos suportes geográficos da informação. Para Santos (2002, p. 59), os lugares 

redefinem as técnicas, pois  

 

Cada objeto ou ação que se instala nos lugares, se insere um em tecido 
preexistente e seu valor real é encontrado no funcionamento concreto do 
conjunto e, sua presença, também modifica os valores preexistentes . Os 
respectivos ‘tempos’ das técnicas ‘industriais’ e sociais presentes se cruzam, se 
intrometem e acomodam. Mais uma vez, todos os objetos e ações veem 
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modificada sua significação absoluta (ou tendencial) e ganham uma significação 
relativa, provisoriamente verdadeira, diferente daquela anterior e impossível em 
outro lugar. (...) Essa situação relativa é resultado não apenas da produção local, 
mas do que é produzido no conjunto de lugares de um espaço dado, e envolve 
lugares próximos, e também longínquos, graças ao alargamento dos contextos 
tornado possível com os progressos nos transportes e nas comunicações e com a 
estandardização da produção. 

  

Há assim uma especialização dos lugares, estabelecida sobre suas condições naturais 

e técnicas, bem como de suas vantagens de ordem política e social. Esta especialização vai 

ao encontro dos interesses empresariais, respondendo as exigências de segurança e 

rentabilidade num contexto de crescente competitividade econômica. Há uma procura não 

só das empresas pelos melhores lugares para se estabelecer, mas também uma procura dos 

lugares pelos melhores estabelecimentos. De acordo com Lanfant (2004, p. 373), como os 

fluxos turísticos internacionais são contabilizados como receita, os governos fazem com que 

os países se engajem numa concorrência feroz para receber, em seus territórios, o máximo 

de turistas estrangeiros. Desenvolver o turismo, afirma Lanfant, assume um valor de 

“axioma”, ou seja, de princípio evidente admitido como norma. 

No sentido do desenvolvimento do turismo, a ideia ou a imagem que as pessoas 

fazem dos lugares tem um papel importante na atração de investimentos e consumidores, 

tanto quanto o sítio ou a posição que apresentam suas localizações geográficas. Por meio de 

planos de comunicação, produzem-se ideias positivas para os lugares que, reproduzindo 

imagens simbólicas, reforçam-se (e forjam-se) identidades e, inclusive, criam-se “marcas” 

para os destinos turísticos, dentro de uma estratégia aplicada ao mercado. Os destinos 

turísticos são apresentados como lugares ideais para a satisfação das necessidades dos 

visitantes, bem como para rentabilizar a aplicação de investimentos empresariais.  

Sob a égide da produção flexível, a publicidade do turismo volta-se também para 

estratégias de segmentação, que tem como objetivo alcançar o maior número possível de 

consumidores, independente da motivação de viagem que estes possam ter. Assim, muitas 

vezes para um mesmo destino, a publicidade encoraja o consumo de turistas que podem ter 

motivações diferentes de viagem e, até mesmo, segmenta o mercado com base em 

pesquisas de mercado sobre perfis psicológicos e culturais dos turistas, sempre com o 

objetivo de se incrementar as vendas. 
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6.1 A criação de marcas para as cidades (branding cities) 

 

 

Os destinos são inventados, tornam-se moda e são consumidos em massa e é, nesse 

contexto de massificação, que outra estratégia da estética da mercadoria se aplica ao 

turismo, a criação de “marcas” para os lugares. No turismo, a criação de uma marca 

pretende que um destino turístico se diferencie dos demais, na tentativa de se tornar um 

produto exclusivo e, assim, inserir-se de modo particular no mercado turístico. Para Levitt 

(1980, p.86), as marcas são extensões do produto que pretendem, não só identificá-lo, mas 

também incorporam a ele um conjunto de valores e atributos intangíveis, que contribuem 

para motivar a compra da mercadoria. 

Segundo HVS International (2005, p. 104), a marca de um destino turístico deve ser 

facilmente compreendida e refletir uma imagem vislumbrada pelos turistas atuais e 

potenciais. O desenvolvimento de uma imagem de sucesso, e sua eficiente utilização, 

requerem pesquisas detalhadas sobre os consumidores, bem como um talento criativo que 

potencialize a atração que o destino exerce sobre os visitantes. Com base nessas imagens 

construídas, a marca de um destino “deve ser usada e aceita pelos demais atores do turismo, 

seja no setor público ou no setor privado”, já que a criação de uma “marca forte” adiciona 

valor ao destino, preservando-o de uma disputa que parta apenas do atributo “preço” (HVS 

International, 2005, p. 104) . 

 “I Love NY” (Nova York) e “I Amsterdam” (Amsterdã), entre muitas outras, são 

marcas de cidades que buscam o reconhecimento e as associações de respeitabilidade, 

qualidade, prestígio confiabilidade e inovação, citadas por Harvey (2010, p. 160), 

principalmente no sentido da irradiação da imagem que a marca bem-sucedida pode 

promover, como sugeriu Haug (1997, p. 42), sobre os produtos turísticos associados a ela. 

Segundo Winfield-Pfefferkorn (2005, p. 32), em 1970, o Estado de Nova York decidiu 

promover o turismo, em função de uma recessão econômica, contratando a agência Wells, 

Rich and Greene e o artista gráfico Milton Glaser para desenvolverem uma campanha 

publicitária. Esta campanha foi acompanhada da criação da marca “I Love New York”, uma 

das mais bem sucedidas na história das marcas de cidades (branding cities), tanto que ainda 

hoje a marca é usada para promover Nova York (figura 8).  
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Figura 8. Logotipo da marca “I Love NY” 
40

. 

 

Já a cidade de Amsterdã, na Holanda, criou em 2005 a marca 'I Amsterdam', com a 

finalidade de se distinguir e de se promover internacionalmente, em função do aumento da 

competição entre as cidades europeias para atrair visitantes desejados, negócios e 

residentes (fotos 1 e 2). Segundo o website da marca “I Amsterdam”, a campanha visa 

demonstrar o orgulho, a confiança e a dedicação pela cidade, bem como apresentar suas 

qualidades empreendedoras, inovativas e criativas, que “têm sido as forças da cidade por 

séculos, fazendo a distinção em um nível global” 41.  

No website da marca I Amsterdam, um vídeo intitulado “Olho em Amsterdã” 

apresenta, em um primeiro momento, elementos selecionados para caracterizar a cidade, já 

a distinguindo e a elaborando não apenas como destino turístico, mas também como lugar 

de negócios e de investimentos: “parque científico”; “multiculturalismo”; “dinamismo”; 

“lugar de encontro”; “aeroporto e porto”; “design”; “espírito de comércio”; “inovação”. Em 

seguida, o vídeo apresenta mais sete partes direcionadas a públicos distintos, que mostram 

algumas imagens e sons característicos da cidade, selecionados para a criação e reforço de 

imagens selecionadas de Amsterdam: “cidade da água”; “cultura”; “tesouros escondidos”; 

“cidade de negócios”; “criatividade”; “cidade das pessoas”; “eventos”. 

Além de informações de nível simbólico, o website www.iamsterdam.com oferece ao 

turista o “Iamsterdam card”, um cartão de desconto em meios de transporte, atrações 

turísticas e restaurantes, que vem acompanhado por um guia de bolso. Segundo Kotler 

(1998, p. 619), cartões de descontos são utilizados na lógica do “marketing de 

relacionamento”, um conjunto de técnicas e processos de vendas, comunicação e cuidados 

                                                           
40

 Fonte: http://chronicles.visualmerc.com/tag/new-york/ em 15/10/2010. 
 

41
 www.iamsterdam.com 

http://www.iamsterdam.com/
http://chronicles.visualmerc.com/tag/new-york/
http://www.iamsterdam.com/
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com os clientes, que visa identificá-los, individual e nominalmente, no intuito de se criar 

relações duradouras. 

 

  

Foto 1.  Amsterdã: Museumplein (poses junto ao logotipo I Amsterdam).  
Foto 2. Amsterdã: Central Station (guia com camiseta e bolsa I Amsterdam). 
Fotografias: (1) Paulo Fernando Meliani (maio 2009); (2) Ludmila Girardi Alves, maior de 2009. 

 

Outro exemplo de estratégia semelhante, de forjar uma marca para um destino 

turístico, é dado pelo poder público de Veneza, na Itália. Um plano de comunicação, 

expresso no website www.hellovenezia.com, procura simbolizar e representar Veneza como 

um “peixe”, em função da forma da ilha onde se localiza o centro histórico da cidade parecer 

com a forma deste animal (figura 9). Um texto divulgado no website tenta vincular a imagem 

do lugar com as características do peixe, um animal que, segundo plano de comunicação de 

Veneza, simboliza “ao mesmo tempo origem e projeto, porque transcreve a natureza única do 

lugar, não como uma impressão fóssil, mas como um organismo vivo, móvel, cambiante” 42·.  

O website www.hellovenezia.com também divulga e vende aos turistas um cartão, o 

“Venice Card”, que oferece descontos em transportes, entradas de museus, igrejas e 

mostras culturais, inclusive translados entre o aeroporto e a cidade, bem como o uso de 

banheiros e fraldários públicos. De todo modo, apesar da tentativa de criar uma marca 

vinculando a imagem da cidade com a figura de peixe, a promoção do turismo de Veneza 

conta mesmo é com a imagem formada pelos turistas: a da “cidade mais romântica do 

                                                           
42

 “Un simbolo che è insieme etimo e progetto, perchè trascrive l'irripetibile natura del luogo, non come 
un'impronta fossile, ma come un organismo vivo, mobile, cangiante”. 
(http://www.hellovenezia.com/jsp/it/comunicazione/index.jsp). 
 

http://www.hellovenezia.com/
http://www.hellovenezia.com/
http://www.hellovenezia.com/jsp/it/comunicazione/index.jsp
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mundo”, de acordo com Davis e Marvin (2004, p. 3), bem como com sua histórica fama de 

destino turístico, considerando que, já no século 19, os venezianos adaptavam seus feriados 

às expectativas e desejos dos visitantes. 

 

 

Figura 9. Representação da associada forma de peixe da ilha principal de Veneza (IT) 
43

.  
Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

As marcas criadas para Nova York, Amsterdã e Veneza são apenas três exemplos do 

esforço, assinalado por Harvey (2010, p. 266), que cidades tem feito para forjar uma imagem 

distintiva e criar uma atmosfera de lugar e de tradição, com o objetivo de tornarem-se 

atrativas tanto para o capital quanto para pessoas do “tipo certo”, ou seja, abastadas e 

influentes. Segundo Santos (2002, p. 269), na batalha para permanecerem atrativos, os 

lugares se utilizam de recursos materiais (como as estruturas e equipamentos) e imateriais 

(como os serviços), buscando realçar suas virtudes por meio dos seus símbolos herdados ou 

recentemente elaborados, utilizando a imagem do lugar como “imã”.  

Nesse contexto, de grande competitividade, o turismo tem se constituído como uma 

importante atividade econômica para os lugares em geral que, nos dias atuais, buscam atrair 

não apenas turistas, mas também investimentos. Para Harvey (2010, p. 266), a competição 

entre os lugares, que deveria levar a produção de espaços mais variegados no âmbito da 

crescente homogeneidade da troca internacional, produz lugares quase idênticos em termos 

de ambiente em diferentes cidades, gerados a partir de padrões ou moldes bem sucedidos. 

                                                           
43

 Fontes: Google Maps (www.google.com); Progetto di comunicazione Hello Venezia 
(http://www.hellovenezia.com/jsp/it/comunicazione/index.jsp). 

http://www.google.com/
http://www.hellovenezia.com/jsp/it/comunicazione/index.jsp
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6.2 Certificados de sustentabilidade ambiental no turismo 

 

 

A indução ao desenvolvimento é uma promessa do turismo enquanto mercadoria 

vendida aos lugares, que criam a expectativa de que, com a inserção da atividade, poderão 

elevar o padrão econômico e social de sua população residente. Fundada nas concepções 

de desenvolvimento industrial do século 20, esta ideia do turismo como um motor de 

desenvolvimento mobiliza lugares do mundo todo no sentido de sua implantação. A crença 

é que o turismo possa dinamizar a economia local, internalizando lucros e criando 

empregos permanentes para a população residente, tudo isto sem provocar impactos 

ambientais consideráveis. 

Assim, podemos considerar que, a partir das necessidades de um lugar, de dinamizar 

a economia local e de estabelecer adequadas condições de existência para a população 

residente, vende-se uma mercadoria valorizada pela estética da mercadoria: o próprio 

turismo enquanto atividade econômica. A estética da mercadoria reveste o turismo de 

expectativas ligadas às possibilidades de realização dos lugares, dando a ele (o turismo) uma 

forma aparente, ou uma fórmula aparente, capaz de resolver os problemas do lugar que a 

compra. Nesse sentido, as forças produtivas do turismo o apresentam com empatia, como 

um “galanteador amoroso”, nos termos de Haug (1997, p. 30), que propõe soluções 

correspondentes aos anseios de realização dos lugares. Anseios que, em realidade, são 

incutidos nos locais por meio da propaganda e da repetição insistente, como a ideia de 

desenvolvimento sustentável, solução que se presta muito mais aos anseios de reprodução 

do capital do que à resolução dos problemas dos lugares, pois por meio da ideia de 

sustentabilidade se garante a continuidade da exploração econômica. 

 De acordo com a Organização Mundial do Turismo (WTO, 2004), os princípios de 

sustentabilidade se referem aos aspectos ambientais, econômicos e socioculturais de 

desenvolvimento, que devem ser equilibrados adequadamente para se garantir a 

sustentabilidade turística em longo prazo. Para a WTO (2004), o turismo sustentável deve:  

 

1) Fazer uma utilização ótima dos recursos ambientais que constituem um 
elemento fundamental no desenvolvimento turístico, mantendo os processos ecológicos 
essenciais e ajudando a conservar o patrimônio natural e da biodiversidade.  
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2) Respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades de acolhimento, 
conservar o seu patrimônio construído e a vida cultural e dos valores tradicionais, e 
contribuir para a compreensão intercultural e da tolerância.  

3) Garantir-se viável, em longo prazo das operações econômicas, 
proporcionando benefícios socioeconômicos a todos os interessados que são distribuídos 
de forma justa, incluindo o emprego estável e as oportunidades de geração de renda e 
serviços sociais às comunidades de acolhimento, e contribuindo para a redução da pobreza.  

 

Além disso, a Organização Mundial do Turismo (WTO, 2004) prescreve que o turismo 

sustentável deve manter um elevado nível de satisfação do turista e garantir uma 

experiência significativa para os turistas, aumentando a consciência deles sobre as questões 

de sustentabilidade e promovendo práticas de turismo sustentável. É sobre estes 

fundamentos que se produz toda uma estética da mercadoria do turismo, garantindo a 

continuidade da exploração econômica, cada vez mais sobre bases legitimadas por consenso 

social. Por trás disso tudo, esta o ideal do consumidor responsável, aquele que consume, 

mas de forma “consciente”, pois é informado e leva em conta critérios ambientais e sociais 

na escolha das mercadorias que consome. 

As forças produtivas do turismo, com base nestes preceitos, oferecem “pacotes 

verdes”, “ecológicos” ou “carbon free” (livre de carbono) que, segundo a publicidade, 

incluem destinos, transportes e alojamentos que provocam menor impacto ambiental. O 

“Guia do consumo responsável”, publicado em 2009 pela empresa portuguesa “Sustentare – 

Consultoria de sustentabilidade”, afirma que estes “pacotes podem selecionar destinos 

ligeiramente mais dispendiosos, que refletem um turismo mais justo para as economias de 

destino” (SUSTENTARE, 2009, p. 124).  

Segundo a Sustentare (2009), existem “rótulos” que reconhecem alojamentos “mais 

amigos do ambiente”, como o “rótulo ecológico comunitário para serviços de alojamento e 

parques de campismo” (p. 125). De acordo com a empresa de consultoria portuguesa, os 

rótulos pressupõem critérios que visam limitar impactos ambientais, notadamente 

diminuindo o consumo de água e de energia, limitando a produção de resíduos, favorecendo 

a utilização de recursos renováveis e de substâncias menos nocivas ao ambiente, bem como 

promovendo a comunicação e a educação ambiental. 

Os rótulos são mais conhecidos no Brasil como “certificações”, reconhecidas como 

ferramentas que permitem às empresas estabelecer um processo contínuo de 

gerenciamento de seus impactos sobre o meio ambiente. A certificação teria, assim, a 

pretensão de garantir a conformidade de produtos, serviços, sistemas de gestão, etc., por 
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meio de um instrumento que diferencia as empresas no sentido de abrir-lhes novos 

mercados e conquistar novos clientes. Como a certificação consiste numa declaração de 

conformidade, é necessário que exista um órgão expedidor que, supostamente, seria 

independente de quem fornece os produtos e serviços, ou de quem o representa. 

Um tipo de certificação que tem sido utilizado no turismo é a concedida pela 

certificadora portuguesa “Carbono Zero”, que se estabelece como uma “marca” (figura 10) 

concedida pela “E. Value”, uma empresa de consultoria e desenvolvimento nas áreas da 

engenharia e economia do ambiente, às empresas que adotam seus programas de sequestro 

de carbono, como fez a agência de turismo “Papa-Léguas” 44. Em uma nota, publicada em 

10/12/2009 no website da agência de turismo Papa-Léguas, a empresa informa os leitores 

sobre sua parceria com o certificador Carbono Zero: 

 

Sabia que a Papa-léguas anula as emissões de CO2 originados pelos veículos dos 
participantes quando das deslocações para os passeios pedestres? Em parceria com 
a Carbono Zero plantamos e mantemos árvores na Herdade da Pernada (uma 
localidade na região do Alentejo em Portugal). Em 2010 organizaremos um passeio 
a esse local no Alentejo. Sabia que, em média, cada participante num passeio 
pedestre emite 16 kg de CO2 equivalente para se deslocar até ao local do início da 
caminhada e regressar? A PAPA-LÉGUAS assume a compensação destas emissões 
desde 2006, através do sequestro de carbono - plantando uma árvore na Herdade 
da Pernada. 

 

 

 

Figura 10. Marca “Carbono Zero” concedida pela empresa de consultoria E. Value 
45

. 

 
                                                           
44

 http://www.evalue.pt/; http://www.papa-leguas.com 
 
45

 Fonte: http://www.carbono-zero.com em 16/10/2010. 

 

http://www.evalue.pt/
http://www.papa-leguas.com/
http://www.carbono-zero.com/
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Segundo o Instituto Eco-Brasil (2009, p. 1), investir em práticas de sustentabilidade é 

“dever de cada empresário sério”, pois não é somente uma questão de reduzir impactos 

ambientais e aumentar benefícios para a comunidade, mas também porque, boas práticas 

de sustentabilidade, melhoram a qualidade do produto e diminuem os custos operacionais, 

ou seja, “todo mundo pode ganhar com isso” 46. Entretanto, continuam as afirmações do 

Instituto Eco-Brasil, a decisão de “se certificar” deve ser avaliada dentro de uma estratégia 

de marketing, já que a certificação tem um custo e “o orçamento de marketing de um 

empreendimento de turismo não é ilimitado”, devendo-se, portanto, comparar o 

custo/benefício da certificação com outras opções de se comunicar com o mercado. De 

acordo com o Instituto, os benefícios da certificação são os de diminuir controles e 

avaliações de seus clientes, especialmente operadores, bem como fazer frente à 

concorrência “desleal” de empreendimentos ditos “eco-[resort-lodge-pousada-etc.]” que, 

“se gabam” de práticas sustentáveis, mas nada fazem, além de estarem localizados no 

meio da natureza. 

Para Hintze (2010, p. 63), o ecoturismo obedece ao mesmo ritmo contemporâneo e 

consumista que determina o turismo convencional, para qual ele surge como contraponto 

utilizando do prefixo “eco”, mas que, a seu modo, trata a experiência na natureza como uma 

mercadoria despossuída de seu pretendo caráter político de transformação das pessoas e da 

sociedade. É na cultura do consumo que o prefixo “eco” ganha corpo e importância, afirma 

Hintze (2010, p. 65), absorvendo o discurso ambientalista e “pintando de verde” antigas 

práticas como as do convencional turismo de massa. Os ideais de sustentabilidade são 

matéria para a estética do turismo, no mesmo sentido da monopolização indicada por Haug, 

o de se conseguir nichos exclusivos de mercado.  

Para isso, a publicidade indica destinos e produtos turísticos sustentáveis e, como 

uma marca, sugere a escolha daqueles que possuem certificação ambiental ou “rotulagem”, 

termo usado pelos próprios defensores do procedimento, o que por si só já sugere o caráter 

de mercadoria dado ao chamado “turismo sustentável”. Para Luchiari (2002, p. 112), a 

                                                           
46

 De acordo com informações divulgadas em seu website (www.ecobrasil.org.br), o Instituto EcoBrasil é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade “fazer do turismo um instrumento 
eficaz de desenvolvimento econômico e conservação dos recursos naturais e culturais do Brasil”, “promover a 
capacitação e treinamento de profissionais e empresários para atender o mercado”, bem como “elaborar e 
implementar estudos, pesquisas e projetos”. Originalmente fundado como “Associação Brasileira de 
Ecoturismo”, em 1993, em Manaus, por ocasião do evento World Congress On Adventure Travel & Ecotourism, 
se diz a primeira organização não governamental de ecoturismo do Brasil.  

http://www.ecobrasil.org.br/
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associação entre turismo e meio ambiente é tão inevitável quanto controversa, pois é 

impossível fazer tal associação sem constatar que a concepção de meio ambiente se tornou 

uma ferramenta política, econômica e indutora de um movimento de revalorização estética 

de paisagens naturais e culturas específicas. Um movimento que, de acordo com Luchiari, 

tem fortalecido a estetização no consumo de paisagens e de expressões culturais, que tem 

legitimado territorialidades sociais seletivas. 
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PARTE II 

TURISMO, TRABALHO E ESTÉTICA DA MERCADORIA 

 

 

A verdadeira base de sustentação do turismo, como qualquer atividade econômica, 
está no trabalho (quer dizer, na exploração da força de trabalho). Afinal de contas, 
toda a infraestrutura de transportes, equipamentos de lazer e acomodação, todos os 
setores ligados à estruturação turística, enfim, fundamentam-se no trabalho e no 
consumo do turista. 
 

 Helton Ricardo Ouriques, A produção do turismo: fetichismo e dependência 
 
 
 
 
 
Um dos elementos, ao mesmo tempo ideológico e empiricamente existencial, da 
presente forma de globalização é a centralidade do consumo, com a qual muito têm a 
ver a vida de todos os dias e suas repercussões sobre a produção, as formas presentes 
de existência e as perspectivas das pessoas. Mas as atuais relações instáveis de 
trabalho, a expansão do desemprego e a baixa do salário médio constituem um 
contraste em relação à multiplicação dos objetos e dos serviços, cuja acessibilidade se 
torna, desse modo, improvável, ao mesmo tempo em que até os consumos 
tradicionais acabam sendo difíceis ou impossíveis para uma parcela importante da 
população. É como se o feitiço virasse contra o feiticeiro. 

 
  Milton Santos, Por uma outra globalização 

 

 

 
 
Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro.  
É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber.  
E ter que demonstrar sua coragem, á margem do que possa parecer. 

   E ver que toda essa engrenagem, já sente a ferrugem lhe comer. 
 

Zé Ramalho, Admirável gado novo 
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7. TIPOS DE TRABALHO NO TURISMO 

 

 

De acordo com George (1979, p. 81), uma evolução na divisão da força de trabalho, 

entre as diversas atividades nas economias e sociedades industriais, a partir dos anos 1950, 

aconteceu em função do aumento dos efetivos das pessoas ativas empregadas em 

ocupações que não são concreta, ou diretamente, produtora de bens de consumo ou de 

produção. Essas ocupações são agrupadas como “serviços”, que é, para George, uma noção 

muito vaga, pois se aplica a ocupações muito diferenciadas, como transportes, 

telecomunicações, informação, comércio, bancos, cuidados médicos, etc. 

Segundo George (1979, p. 82), a referência aos serviços como pertencentes a um setor 

“terciário” da economia, nasceu da necessidade de classificar e definir, “a contrário”, 

atividades provenientes da evolução tecnológica da sociedade industrial, podendo, em certa 

medida, relacioná-la com a emergência da “sociedade de consumo”. Para George (1979, p. 83),  

 

Historicamente e antes do termo, a realidade do terciário precede a do 
secundário, oriundo da primeira revolução industrial. E foi bem precisamente 
nesse momento sua ligação espacial com o desabrochar vigoroso das cidades. 
Somente e quando os modos de organização social e econômica elaborados nas 
cidades se impuseram ao conjunto do território, é que as atividades de início 
urbanas se projetaram sobre a totalidade do espaço ao mesmo tempo em que se 
diferenciavam cada vez mais. Com isso o setor terciário recebeu uma 
ambiguidade de conteúdo e de fim, o que procede do fato de que ele é ao mesmo 
tempo expressão de uma estrutura da economia e da sociedade e de uma 
organização geral da vida coletiva.  

 

Em sua classificação do “setor terciário”, George (1979, p. 104), inclui os serviços 

turísticos no que ele chama de “terciário funcionalmente localizado”, por causa da relação 

com o espaço por determinação da natureza desse tipo de serviços. Uma fração das 

atividades hoteleiras e de serviços ligados às viagens está integrada às grandes 

metrópoles, seja no âmbito da função da “acolhida”, seja na função de organização de 

viagens. Por outro lado, localizações propriamente específicas são as das instalações 

destinadas a receber visitantes em grande número, “a título mais ou menos episódico” ou 

sazonal, nas estações de férias ou de esportes de inverno, como apontou George. 

O trabalho no turismo se caracteriza pelas operações realizadas na prestação de 

serviços de apoio aos turistas, notadamente nas atividades de agenciamento de viagens, 
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transportes, alojamento, alimentação, cultura e lazer. Como os serviços destas atividades 

não são oferecidos exclusivamente a turistas, há uma dificuldade de se empreender uma 

análise específica dos empregos em atividades propriamente turísticas. Entretanto, é 

possível reconhecer nos espaços do turismo, um incremento na oferta de serviços 

prestados por hotéis, restaurantes, bares, etc., bem como o afluxo de trabalhadores 

informais na expectativa de prestar serviços aos turistas que ali se concentram 47. 

 

 

7.1 Classes de ocupações e ocupações normatizadas no turismo 

 

 

 Tendo como base as “atividades características do turismo – ACTs” (IPEA, 2007), 

que citamos na introdução desta tese, examinamos a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), onde identificamos 53 ocupações referentes ao turismo, que estão distribuídas em 

21 famílias ocupacionais diferentes, de acordo com o sistema de codificação adotado pela 

classificação (Quadro 2). A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é um documento 

publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil (MTE), que pretende 

normalizar as ocupações do mercado de trabalho brasileiro, por meio do reconhecimento, 

nomeação e codificação, bem como pela descrição das características das ocupações 48. 

 

 
                                                           
47

 Thomaz Júnior (2002, p. 9) afirma que para entender a classe trabalhadora nos dias atuais, diante dos 
desdobramentos da reestruturação produtiva contemporânea, requer considerar, como parte integrante, o 
conjunto dos trabalhadores que vivem da sua força de trabalho. Ou seja, não apenas os trabalhadores 
assalariados convencionais, mas também aqueles que se garantem com certa autonomia no circuito 
mercantil (camelôs, por exemplo), os trabalhadores proprietários ou não dos meios de produção e que estão 
inclusos na informalidade, como os trabalhadores familiares, os artesãos, os pescadores, entre outros que 
vivem precariamente de sua força de trabalho. 
 
48

 A publicação mais recente da CBO data do ano de 2002 e é resultado de atualizações das edições 
anteriores (1994 e 1982), sendo que, em todos os casos, manteve-se uma estrutura básica elaborada em 
1977, baseada na Classificação Internacional Uniforme de Ocupações (CIUO) da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Segundo a CBO 2002, o termo “ocupação” é uma agregação de empregos ou outros tipos 
de relação de trabalho que, identificados por processos, funções ou ramos de atividades, se constituem 
como “campos profissionais” denominados de “famílias ocupacionais”. As famílias ocupacionais 
correspondem a um conjunto de ocupações similares que possuem, na CBO, um código e uma apresentação 
que indica outros “títulos” correspondentes à ocupação, uma “descrição sumária” das atividades 
desenvolvidas pelos trabalhadores, a “formação e experiência” que, em geral, deles são exigidas. Além disso, 
constam ainda na CBO, as “condições gerais de exercício” da função, o número correspondente do “código 
internacional”, os “recursos de trabalho”, bem como o nome dos “participantes da descrição”.  
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FAMÍLIAS OCUPACIONAIS OCUPAÇÕES 

1. Diretores de operações de serviços em empresa de 
turismo, de alojamento e de alimentação 
 

1. Diretor de produção e operações de turismo 

2. Diretor de produção e operações de alimentação 

3. Diretor de produção e operações de hotel 

2. Gerentes de operações de serviços em empresa de 
turismo, de alojamento e alimentação 

4. Gerente de hotel 

5. Gerente de restaurante 

6. Gerente de bar 

7. Gerente de pensão 

3. Artistas visuais e desenhistas industriais 8. Artista (artes visuais) 

4. Atores 9. Ator 

5. Músicos intérpretes 10. Músico intérprete cantor 

11. Músico intérprete instrumentista 

6. Pilotos de aviação comercial, mecânicos de vôo e afins 12. Piloto comercial 

13. Piloto comercial de helicóptero 

7. Técnicos marítimos, fluviários e pescadores de convés 
 

14. Contramestre de cabotagem 

15. Mestre de cabotagem  

16. Mestre fluvial 

17. Piloto fluvial 

8. Técnicos em turismo 
 

18. Técnico em turismo 

19. Operador de turismo 

20. Agente de viagem  

21. Organizador de evento 

9. Recreadores 
 

22. Recreador de acantonamento 

23. Recreador 

10. Dançarinos tradicionais e populares 24. Dançarino tradicional 

25. Dançarino popular 

11. Supervisores de atendimento ao público e de pesquisa 26. Supervisor de caixas e bilheteiros  

27. Supervisor de recepcionistas 

12. Caixas e bilheteiros 28. Bilheteiro no serviço de diversões 

13. Recepcionistas 29. Recepcionista de hotel 

14. Supervisores dos serviços de transporte, turismo, 
hotelaria e administração de edifícios 

30. Supervisor de transporte 

31. Chefe de portaria de hotel 

32. Chefe de cozinha 

33. Chefe de bar 

34. Maître 

15. Guias de turismo  35. Guia de turismo (excursão nacional) 

36. Guia de turismo (excursão internacional) 

37. Guia de turismo (regional) 

38. Guia de turismo (especializado em atrativo turístico) 

16. Mordomos e governantas 
 

39. Mordomo de hotelaria 

40.. Governanta de hotelaria 

17. Cozinheiros 41. Cozinheiro geral 

18. Camareiros, roupeiros e afins 42. Camareiro de hotel 

19. Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 43. Garçom  

44. Cumim - auxiliar de garçom 

45. Barman  

46. Copeiro 

20. Motoristas de veículos de pequeno e médio porte 
 

47. Motorista de carro de passeio  

48.  Motorista de furgão ou veículo similar  

49. Motorista de táxi 

21. Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e 
rodoviários 

50. Motorista de ônibus rodoviário 

51. Motorista de ônibus urbano 

Quadro 2. Famílias ocupacionais e ocupações do turismo segundo a CBO 
49

.  
Fonte: CBO 2002; CBO 1994. Organização de Paulo Fernando Meliani. 

                                                           
49

 No apêndice A desta tese apresento uma síntese das “funções, formação, experiência e condições de 
trabalho” das ocupações no turismo segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
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Outro modo que encontramos para identificar e classificar os tipos de trabalho no 

turismo foi uma análise da descrição das ocupações e dos resultados esperados 

apresentados nas normas de competência de pessoal publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) 50. Assim como procedemos com a CBO, elaboramos uma 

tipologia do trabalho do turismo, agregando ocupações de acordo com as atividades 

características do turismo (ACTs). Deste modo, reunimos as 35 ocupações do turismo 

normatizadas pela ABNT em 10 grupos de ocupações: (1) gerentes e agentes de viagens; 

(2) chefes e atendentes de reserva em meios de hospedagem; (3) recepcionistas e caixas 

em meios de hospedagem; (4) atendentes gerais em meios de hospedagem; (5) camareiros 

e reparadores em meios de hospedagem; (6) gerentes e auditores em meios de 

hospedagem; (7) cozinheiros; (8) garçons; (9) motoristas de táxi e (10) condutores de 

turismo de aventura (Quadro 3). 

 Segundo a ABNT, em seu website na Internet, a “normalização” é uma atividade 

que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à 

obtenção do grau ótimo na transferência de tecnologia, na melhoria da qualidade de vida 

através de normas relativas à saúde, à segurança e à preservação do meio ambiente. Para 

a associação, os objetivos da normalização aplicam-se à economia, comunicação, 

segurança, proteção do consumidor e eliminação de barreiras técnicas e comerciais 51. 

 

 

 
                                                           
50

 Entre 2004 e 2008, a ABNT publicou uma série de 57 normas aplicadas a serviços específicos, operações e 
competências de pessoal do turismo, no que concerne a terminologia, requisitos e generalidades. As normas 
de competência de pessoal estão estruturadas em objetivo, definições, descrição da ocupação, resultados 
esperados e competências.  
 
51

 Segundo a ABNT (http://www.abnt.org.br/), os objetivos da normalização são: (a) na economia: objetiva 
proporcionar a redução da crescente variedade de produtos e procedimentos; (b) na comunicação: 
proporcionar meios mais eficientes na troca de informação entre o fabricante e o cliente, melhorando a 
confiabilidade das relações comerciais e de serviços; (c) na segurança: proteger a vida humana e a saúde; (d) na 
proteção do consumidor: prover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos; (e) na 
eliminação de barreiras técnicas e comerciais: evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos 
e serviços em diferentes países, facilitando assim, o intercâmbio comercial. Entre os benefícios da 
normalização, a associação afirma serem as normas um meio para se alcançar a redução de custos de 
produção, e consequente redução do produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade. A ABNT possui 
direito de titularidade das normas, consideradas criações intelectuais, que são vendidas com o objetivo, 
segundo a associação, de dar continuidade as tarefas de normalização. As normas referentes à competência de 
pessoal do turismo são vendidas pela ABNT por valores que variam entre 20,50 reais (como a de um “garçom”, 
entre outras) e 52,20 reais (como a de um “condutor de caminhada de longo curso”, em turismo de aventura). 
 

http://www.abnt.org.br/
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GRUPO PROFISSIONAL OCUPAÇÕES 

1. Gerentes e agentes de viagem 1. Gerente de agência de viagens 
2. Agente de viagens 
 

2. Chefes e atendentes de reservas  
Em meios de hospedagem 

3. Chefe de reservas 
4. Atendente de reservas 
 

3. Recepcionistas e caixas  
Em meios de hospedagem 

5. Chefe de recepção 
6. Recepcionista em função polivalente 
7. Recepcionista que atua em função especializada 
8. Caixa 
 

4. Atendentes gerais  
Em meios de hospedagem 

9. Concierge 
10. Capitão-porteiro 
11. Mensageiro 
 

5. Camareiros e reparadores  
Em meios de hospedagem 

12. Chefe de governança 
13. Reparador polivalente ou can-fix-it 
14. Camareira ou arrumador 
 

6. Gerentes e auditores  
Em meios de hospedagem 

15. Gerente de meios de hospedagem 
16. Gerente de camping 
17. Auditor noturno 
 

8. Cozinheiros 18. Chefe executivo de cozinha 
19. Cozinheiro em função polivalente 
20. Confeiteiro 
21. Pizzaiolo 
22. Churrasqueiro 
 

9. Garçons 23. Commis 
24. Garçom em função especializada 
25. Garçom em função polivalente 
26. Maître 
27. Sommelier 
28. Bartender (barman) 
 

10. Motorista de táxi 29. Motorista de táxi 
 

11. Condutores de turismo de aventura 30. Condutores de caminhada de longo curso 
31. Condutores de montanhismo e de escalada  
32. Condutores de canionismo e cachoeirismo 
33. Condutores de espeleoturismo de aventura 
34. Condutores de rafting 
35. Condutores de turismo fora-de-estrada  
 

Quadro 3. Ocupações do turismo no Brasil normatizadas pela ABNT 
52

.  
Fonte: ABNT (vide lista de normas do turismo - ABNT). Organização de Paulo Fernando Meliani. 

 

Entre os benefícios qualitativos da normalização, a ABNT destaca a utilização 

adequada dos recursos (equipamentos, materiais e mão-de-obra), a uniformização da 

produção, a facilitação do treinamento da mão-de-obra (melhorando seu nível técnico), a 

possibilidade de registro do conhecimento tecnológico e melhorias no processo de 

                                                           
52

 No apêndice B desta tese apresento uma síntese das descrições e resultados esperados das ocupações do 
turismo normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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contratação e venda de tecnologia. Entre os benefícios quantitativos, a associação destaca a 

redução do consumo de materiais e do desperdício, a padronização de equipamentos e 

componentes, a redução da variedade de produtos, o fornecimento de procedimentos para 

cálculos e projetos, o aumento de produtividade, a melhoria da qualidade e o controle de 

processos produtivos 53. 

A ABNT organiza-se em comitês nacionais que tem a função de serem órgãos de 

planejamento, coordenação e controle das atividades desenvolvidas por comissões de 

estudo de determinado âmbito de normalização. O “Comitê Brasileiro de Turismo”, criado 

em 2002, é o responsável pela normalização no campo do turismo, compreendendo as áreas 

de hotelaria, restaurantes e refeições coletivas, agenciamento e operação, bem como outras 

funções do setor turístico.  

 

 

7.2 O trabalho nas agências de viagens e nos serviços de transportes 

 

 

Em agências de viagem, os serviços prestados requerem a contratação de operadores 

que desempenhem funções de planejamento e organização de viagens, bem como 

atendentes treinados para relacionamento direto e venda de produtos aos turistas. Para as 

empresas, os operadores devem possuir competência para elaborar produtos de interesse 

turístico, bem como para negociar com hotéis, restaurantes, empresas de transporte, de 

lazer, de eventos, entre outras. Os atendentes precisam, muitas vezes, ter conhecimento de 

outros idiomas e habilidades em relações interpessoais, notadamente aquelas voltadas para 

a venda (foto 3). Para trabalhar numa agência de viagem, os trabalhadores adquirem suas 

competências, geralmente, por meio de formação acadêmica e treinamentos específicos de 

acordo com os interesses de cada empresa.  

Com o advento da Internet e das tecnologias de informação e comunicação, o 

trabalho nas agências de viagem tem se transformado, em função da menor necessidade 

                                                           
53

 Em uma das páginas de seu website, a ABNT busca atrair empresários consumidores de suas normas, 
relacionando dez razões para se utilizar normas em negócios: (1) melhorar seus produtos ou serviços; (2) atrair 
novos consumidores; (3) aumentar margens de competitividade; (4) agregar confiança aos negócios; (5) 
diminuir a possibilidade de erros; (6) reduzir custos; (7) tornar produtos compatíveis; (8) atender regulamentos 
técnicos; (9) facilitar a exportação de produtos e (10) aumentar suas chances de sucesso. 
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relativa de empregados atuando em lojas e escritórios. As tecnologias de informação e 

comunicação são instrumentos privilegiados nos processos de trabalho que ocorrem nas 

agências e operadoras de viagem, permitindo elevadas taxas de produtividade, ou seja, um 

grande número de reservas realizadas por um pequeno número de trabalhadores. De todo 

modo, os serviços de agenciamento empregam diretores, gerentes, agentes e operadores, 

que atendem os clientes pessoalmente nas lojas e escritórios ou, também dali, por telefone 

ou Internet. Pelas estimativas do IPEA (2007), as atividades de agências de viagens ocuparam 

quase 90 mil trabalhadores no Brasil, em 2006. Todavia, a maior parte deles, quase 50 mil 

(55,5 %), exerceu suas ocupações sob relações informais de trabalho.  

 

 

Foto 3. Atendente de agência de viagens em Londres, Inglaterra.  
Fotografia: Ludmila Girardi Alves, novembro de 2009. 

 

Os turistas em potencial podem obter informações e contratar os serviços oferecidos 

pelas agências, sem a necessidade de se deslocar até uma loja ou de se relacionar vis-à-vis 

com um atendente-vendedor. As informações podem ser obtidas por telefone ou estar 

disponíveis nos websites das empresas que, por vezes, empregam atendentes para 

esclarecimentos via Internet, em tempo real, por meio de sistemas de comunicação por 

computadores. Reservas e pacotes também podem ser adquiridos via Internet, já que os 

websites das agências e operadores também permitem, muitas vezes, a aquisição de 

produtos por meio de sistemas de compras computadorizados. 

Com a difusão das tecnologias de informação e comunicação, parte do trabalho dos 

agentes e operadores de viagem tem passado para os próprios turistas que, comprando suas 

reservas na Internet, executam procedimentos antes apenas exequíveis nas lojas e 
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escritórios das empresas. Segundo a pesquisa dos hábitos de consumo do brasileiro, 

realizada em julho de 2009 pelo Ministério do Turismo do Brasil (MTur, 2009B), 78,3 % dos 

clientes compraram sua viagem por conta própria, fazendo seu próprio roteiro e, portanto, 

não recorreram aos pacotes de viagem. Independentemente de terem comprado um pacote 

ou viajado por conta própria, 20,5 % dos turistas brasileiros pesquisados negociaram sua 

viagem, via Internet, diretamente com hotéis e/ou empresas de transportes 54.  

Em transportes, as tecnologias de informação e comunicação também afetam os 

processos de trabalho, notadamente nos serviços de venda de passagens que, com o 

advento da Internet, cada vez mais tem sido executado pelos próprios consumidores, nos 

websites das próprias empresas de transporte ou de empresas “eletrônicas” especializadas 

na venda de passagens. Apesar da profusão de meios eletrônicos para a compra de 

passagens, as empresas de transportes de passageiros mantém lojas e escritórios, onde 

centralizam suas atividades e concentram seus diretores, gerentes, vendedores e atendentes. 

Um grande contingente de pilotos comerciais e motoristas, entre outros profissionais, 

é responsável pelas operações de transportes dos turistas, desde os lugares onde vivem até 

os destinos turísticos, bem como o seu retorno. As atividades de transportes são as que têm 

o maior número de trabalhadores entre as atividades comuns do turismo (ACTs), segundo o 

IPEA (2007). Em 2006, os trabalhadores das atividades de transportes extra locais, como os 

aéreos, ferroviários, rodoviários, marítimos e fluviais, eram cerca de 40 % dos quase dois 

milhões de ocupados em ACTs no Brasil.  

Chegando ao destino, em algum terminal de passageiros, os turistas mais uma vez 

consomem serviços de transportes, ao serem levados pelos trabalhadores dos serviços de 

translados aos meios de hospedagem. Empresas especializadas nestes serviços, muitas vezes 

terceirizadas, também podem compor parte dos serviços prestados por operadores de 

viagens ou por hotéis e pousadas. Os pacotes turísticos vendidos pelas agências de viagem 

geralmente incluem os serviços de translados básicos, ou seja, aquele que transporta o 

turista do terminal de passageiros, como os dos aeroportos, para o meio de hospedagem 

que o irá alojar, como um hotel ou uma pousada. De modo semelhante, muitos meios de 

                                                           
54

 De acordo com a pesquisa do MTur (2009B), a maioria dos clientes pesquisados (51,6 %) negociou 
diretamente com agências de viagem e empresas de hospedagem e de transporte, mas o fizeram por telefone, 
enquanto que 27,5 % fizeram a negociação pessoalmente, nos hotéis e nas lojas e escritórios das agências de 
viagem e das empresas de transportes. 
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hospedagem oferecem os serviços de translados básicos aos seus clientes, como uma 

vantagem na competição hoteleira pela atração de consumidores. 

Os serviços de transportes locais, como os translados “aeroporto – hotel - aeroporto”, 

também são muito consumidos em sistemas de reservas na Internet. O próprio turista 

encontra as ofertas destes serviços nos websites das empresas, e realiza por si, utilizando-se 

de um computador, os procedimentos de compra de reservas dos translados que deseja. De 

todo modo, as empresas dispõem de lojas e escritórios junto aos pontos de partida dos 

translados, como em aeroportos, e empregam o trabalho de diretores, gerentes e 

atendentes-vendedores que atuam nestes espaços. Entretanto, o trabalho fundamental, ou 

seja, o translado em si, é executado por motoristas que dirigem ônibus e outros veículos de 

transportes de passageiros, como vans.  

Com a produção flexível contemporânea, parece haver uma tendência de 

terceirização dos serviços de translados, com motoristas, muitas vezes os próprios 

proprietários dos veículos, atuando como autônomos ou como empregados de empresas 

especializadas nestes serviços. Neste sentido, as agências e operadores de viagem, bem 

como os meios de hospedagem, continuam a oferecer este serviço a seus clientes, mas sem 

o ônus das despesas referentes à aquisição e manutenção de veículos, além dos custos 

trabalhistas dos empregados nestas atividades. Serviços de táxi também são oferecidos 

junto aos terminais de passageiros, como opção de translados nos destinos turísticos, 

fazendo com que alguns motoristas de táxi sejam propriamente trabalhadores do turismo, 

pois quase sempre estão transportando turistas (foto 4). Estes condutores não apenas 

executam serviços de translados, mas também levam os turistas em passeios pelos destinos 

turísticos, por vezes, tornando-se uma própria atração turística, como os gondoleiros de 

Veneza, na Itália que, além de conduzir a embarcação, são guias e até cantores (foto 5). 

A locação de veículos também é outra opção de transportes nos destinos turísticos e, 

do mesmo modo que as empresas de translados e de táxi, possuem estruturas localizadas 

junto aos terminais de passageiros aonde chegam os turistas. Os turistas podem se utilizar 

dos mesmos mecanismos de reserva (agências, telefone ou Internet) e, ao chegaram ao 

destino, dirigem-se as lojas e escritórios das empresas locadoras de veículos, onde 

atendentes-vendedores irão orientar e entregar o veículo para uso dos turistas durante um 

período de tempo determinado. 



129 

 

  

Foto 4. Motorista de táxi em frente ao Parque Guell em Barcelona, Espanha. 
Foto 5. Gondoleiros em Veneza, Itália. 
Fotografias: Paulo Fernando Meliani; (4) setembro de 2009; (5) junho de 2009. 

 

Os trabalhadores dos serviços de transportes locais, como os de translados, de táxi e 

de locação de veículos, bem como outros trabalhadores em atividades auxiliares de transporte 

terrestre, aquaviário ou aéreo, foram enquadrados pelo IPEA (2007) como ocupados em 

atividades “auxiliares do transporte” e “aluguel de transportes”. Nas estimativas de 2006, do 

Instituto, estavam ocupados nestas atividades pouco mais de 75 mil trabalhadores no Brasil, 

estando mais de 40 % deles submetidos à informalidade. Formalizados ou não, são estes 

trabalhadores dos serviços de transportes locais que, em geral, fazem os primeiros contatos 

com os turistas, quando os levam para os meios de hospedagem do destino turístico. 

 

 

7.3 O trabalho nos serviços de hospedagem, alimentação, cultura e lazer 

 

 

Com a tendência de difusão de hotéis pertencentes a empresas organizadas em rede, 

que tem o comando centralizado nos grandes centros emissores de turistas, parte do 

trabalho é realizada longe dos destinos turísticos, em geral, o trabalho dos dirigentes 

maiores das empresas, bem como o dos vendedores de reservas que exercem suas 

atividades em lojas e escritórios nos próprios centros emissores. Já no lugar turístico 

propriamente dito, onde estão instalados os hotéis, as pousadas, as pensões e os campings, 
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os serviços requerem a contratação de trabalhadores locais que exercem as funções de 

gerentes, atendentes, recepcionistas, cozinheiros, ajudantes de cozinha, garçons, camareiros, 

faxineiros, encarregados de manutenção, carregadores, entre outras.  

As competências exigidas destes trabalhadores são facilmente identificadas em 

questionários de satisfação de clientes, que solicitam aos hóspedes que julguem a prestação 

dos serviços oferecidos, como a velocidade do “check-in” até a entrega do quarto, a cortesia 

e assistência dos atendentes e, inclusive, a obtenção de informações sobre endereços e 

serviços prestados fora do hotel. Além dos serviços prestados na recepção, os clientes de 

hotéis são solicitados a julgar a gentileza e velocidade de garçons, a limpeza das 

dependências em geral, especialmente dos quartos, das roupas de cama e banho, entre 

outros aspectos. Os trabalhadores devem estar constantemente atentos à manutenção dos 

equipamentos instalados nas dependências dos hotéis, pois o estado destes equipamentos 

também está sob o julgamento dos clientes. 

Hospedados, os turistas começam efetivamente sua estada no destino turístico, ou 

seja, inicia-se o pretendido usufruto do lugar escolhido, onde por um tempo determinado 

terão que satisfazer suas necessidades básicas, como dormir e se alimentar. Se estiverem 

hospedados em hotéis ou em pousadas, os turistas provavelmente irão fazer parte de suas 

refeições diárias nestes mesmos estabelecimentos, no mínimo o café-da-manhã, geralmente 

já incluso nos custos de hospedagem. É comum a existência de restaurantes nos hotéis que, 

ao oferecerem os serviços de alimentação, sob o pretexto da comodidade aos clientes, 

obtêm outra forma de faturar com o consumo desta necessidade básica das pessoas. São 

inúmeras as variações na prestação dos serviços de alimentação em meios de hospedagem, 

das tradicionais “meias-pensão” e “pensão completa”, quando uma ou mais refeições estão 

incluídas nas diárias, até as diárias “all inclusive”, quando os turistas pagam 

antecipadamente para usufruírem de todos os serviços de alimentação oferecidos pelo hotel. 

Além dos hotéis, muitos bares e restaurantes atendem majoritariamente turistas, 

notadamente aqueles localizados juntos aos pontos de interesse turístico das cidades. Para 

além das necessidades básicas de alimentação, muitos destes bares e restaurantes prestam 

serviços especiais, que procuram atender os turistas interessados em conhecer e 

experimentar comidas típicas dos lugares que visitam. Serviços de alimentação, típica ou não, 

são oferecidos para turistas não apenas em bares e restaurantes, mas também, muitas vezes, 

por vendedores-ambulantes em espaços públicos, como praias, praças e ruas (fotos 6 e 7).  
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Foto 6. Garçom de restaurante em Barcelona, Espanha. 
Foto 7. Vendedor-ambulante de lanches em Alexanderplatz, Berlim, Alemanha. 
Fotografias: Ludmila Girardi Alves; (6) setembro de 2009; (7) julho de 2009. 

 

Em bares e restaurantes, as funções exercidas pelos trabalhadores são as de mesma 

natureza daquelas exercidas em hotéis, em geral, são gerentes, encarregados, garçons e 

cozinheiros, sendo que, estes últimos, podem assumir em determinados estabelecimentos, 

um papel central, atraindo clientes por algum tipo de culinária típica ou ainda por si só, 

como “chefes de cozinha” de reconhecimento popular. O mercado de trabalho na prestação 

de serviços de alimentação parece ser bastante afetado pela sazonalidade característica do 

turismo, sugerindo que boa parte dos ocupados só consiga trabalhar nas temporadas 55.  

Mais do que a edificação de bares, restaurantes e quiosques, a prestação de serviços 

de alimentação interfere diretamente na produção dos espaços turísticos, muitas vezes 

praias, orlas, parques e praças. O consumo de alimentos compõe parte da dinâmica 

econômica do turismo, que interfere diretamente na produção do espaço, com as 

edificações necessárias, na comunicação visual publicitária e, notadamente, nas práticas 

sociais de turistas e trabalhadores, estes últimos muitas vezes vendedores ambulantes, não 

apenas de alimentos, mas também de souvenires ou produtos de todo tipo. 

 Todavia, como turistas não visitamos os lugares somente para consumir alimentos ou 

lembranças, pois o que realmente procuramos consumir ao viajarmos como turistas são 

serviços de entretenimento em cultura e lazer. Segundo o MTur (2009B), 35,2 % dos clientes 

afirmaram que as atividades que mais fizeram em suas viagens foram a de ir a bares, 

                                                           
55

 Segundo o IPEA (2007), depois das atividades de transportes, são as atividades de alimentação as que 
apresentaram o maior número de ocupados estimados, em 2006, entre as atividades comuns do turismo no 
Brasil. Foram mais de 625 mil trabalhadores estimados em alimentação, sendo que a maior parte, mais de 475 
mil, trabalhando na informalidade. 
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restaurantes, discotecas ou boates, enquanto que 29,9 % fizeram passeios para conhecer 

pontos turísticos. Praticar esportes (9,2 %), conhecer pratos e comidas típicas (7,6 %), 

frequentar praias e tomar sol (5,6 %), visitar parques temáticos (3,1 %), assistir eventos 

esportivos (1,4 %), entre outras (1,3 %), foram as demais atividades que os clientes 

pesquisados disseram mais ter feito em suas viagens no Brasil. 

 Como atividade comum do turismo, o IPEA considera que cultura e lazer envolvem 

atividades de teatro, música, literatura, a gestão de salas de espetáculo, as atividades de 

museus e de conservação do patrimônio histórico, de jardins botânicos, zoológicos e 

parques nacionais, as atividades desportivas e de lazer. Para se realizar, o consumo dos 

serviços de entretenimento em cultura e lazer necessita de trabalhadores de diferentes 

funções, como diretores, gerentes, guias, artistas, vendedores, etc. Além dos trabalhadores 

empregados diretamente pelas empresas que prestam serviços de entretenimento, uma 

grande quantidade de artistas e vendedores ambulantes é atraída para os espaços públicos 

de reunião dos turistas, na expectativa de prestar algum serviço ou vender alguma coisa aos 

turistas (fotos 8 e 9).  

 

  

Fotos 8 e 9. Músicos de Rua em Amsterdam, Holanda.  
Fotografias: Ludmila Girardi Alves, julho de 2009. 

 

A informalidade no exercício do trabalho em cultura e lazer é muito grande, se 

considerarmos que mais de 75 % dos ocupados estimados pelo IPEA (2007) exerceram suas 

atividades profissionais sem vínculos formais de emprego. O IPEA estimou que mais de 84 

mil pessoas estivessem ocupadas em atividades de cultura e lazer, em 2006, sendo que mais 

de 63 mil eram ocupados informais. 
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8. A PADRONIZAÇÃO ESTÉTICA DOS TRABALHADORES DO TURISMO 

 

 

Segundo Cordeiro (2007, p. 32), ainda que o turista visite o mesmo local, se hospede 

no mesmo quarto do mesmo hotel, utilize a mesma companhia aérea e a mesma agência de 

viagens, sua experiência será sempre diferente, pois o turismo está sujeito a variáveis, que 

vão desde alterações no clima até questões de ordem política e, inclusive, entre elas está o 

“trabalho”. Como todos os serviços prestados aos turistas devem estar ao alcance deles, no 

momento e no lugar em que são produzidos, a qualidade da interação entre os 

consumidores e os trabalhadores (“tal como o garçom, o comissário de bordo ou o 

recepcionista do hotel”) torna-se, de fato, parte da mercadoria que está sendo adquirida 

pelo turista (URRY, 1996, p. 63).  

Se, entretanto, observa Urry, algum determinado aspecto dessa interação for 

insatisfatório (“o garçom desajeitado, o comissário de bordo de cara amarrada, o 

recepcionista pouco gentil”), a mercadoria que é comprada torna-se, em função dessa 

insatisfação, um produto diferente. Um problema que, segundo Urry (1996, p. 63),  

 
(...) resulta do fato de que a produção de tais serviços, destinados ao consumidor, 
não pode ser inteiramente realizada nos bastidores, longe do olhar dos turistas. 
Eles não conseguem deixar de presenciar certos aspectos da indústria que está 
tentando servi-los. Além disso, os turistas tendem a alimentar grandes expectativas 
em relação aquilo que deveriam receber, já que ‘partir em férias’ é um 
acontecimento dotado de particular significado. As pessoas procuram o 
extraordinário, de modo que serão extremamente críticas em relação aos serviços 
proporcionados que pareçam solapar essa qualidade. 

 

Partindo da ideia de que, no turismo, a qualidade da interação social existente entre 

o consumidor e o fornecedor do serviço consumido pelo turista, faz parte da mercadoria, é 

possível reconhecer a importância dada à padronização dos trabalhadores, dada pela 

estética da mercadoria. No turismo, consumir um serviço significa adquirir uma experiência 

e, nesse sentido, o contato existente entre trabalhador e o turista pode ser determinante na 

satisfação dessa experiência. A paisagem pode ser paradisíaca e a cultura interessantemente 

exótica, mas se os serviços prestados em um determinado lugar forem insatisfatórios, pode 

haver o comprometimento da experiência turística, fazendo com que o turista não retorne, 

nem recomende o lugar aos seus amigos e parentes, ou até deixe no meio da jornada o lugar. 
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Além de ser o indivíduo que se relaciona diretamente com o turista, o trabalhador do 

turismo é a pessoa que toma todas as providências necessárias para a efetivação de uma 

experiência positiva aos visitantes. Em todos os momentos da estada de um turista, o 

trabalhador é quem faz a mediação entre a empresa prestadora de serviços e o cliente, 

muitas vezes tendo que falar em diferentes idiomas e sempre procurando relacionar-se de 

maneira cordial e eficiente. Mais do que o responsável pela qualidade dos serviços, o 

trabalhador é o representante do lugar, de sua cultura, e é quem dá as orientações e indica 

os direcionamentos turísticos aos visitantes, muitas vezes, acompanhando-os. 

De acordo com Urry (1996, p. 98), é possível estabelecer uma distinção entre 

empregados que têm contatos mínimos, com os consumidores de um serviço, e aqueles que 

têm grandes contatos. Esta distinção implica diferenças nas expectativas do empregador em 

relação aos seus empregados: para os que têm contatos mínimos, a ampla racionalização da 

mão-de-obra na perspectiva de aperfeiçoar resultados operativos, e para os que têm 

grandes contatos, o recrutamento e o treinamento com base em atributos pessoais e 

qualificação para exercer relações públicas.  

 

 

8.1 Solicitude, sorriso institucional e trabalho emocional 

 

 

De acordo com Baudrillard (2007, p. 168), a sociedade de consumo não se designa 

assim pela profusão de bens e serviços, mas pelo fato ainda mais importante de que “tudo é 

serviço”, já que tudo o que se oferece para consumir, se apresenta sempre como “serviço 

pessoal” e como “gratificação”. Atualmente, nada se consome apenas pelo seu valor de uso, 

pois as mercadorias não servem para qualquer coisa, mas sim e acima de tudo, para servir o 

consumidor como se fosse uma personalização. A ideologia da “prestação pessoal” revela-se 

como o “calor” da gratificação e do conforto, conferindo sentido ao consumo, já que não se 

trata de satisfação pura e simples. “Os consumidores modernos bronzeiam-se ao sol da 

solicitude” (BAUDRILLARD, 2007, p. 169). 

Num sistema em que a distância social e a atrocidade das relações sociais constituem 

regra, a solicitude de “sinceridade” e de “zelo” tornou-se essencial para as pessoas, fazendo 

parte do que Baudrillard (2007, pp. 170-171) chamou de “consumo da relação humana”, da 
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solidariedade, da reciprocidade, do calor e da participação social padronizada sob a forma de 

serviços. Daí derivaria a reintrodução, no circuito social do consumo, da relação humana, de 

formas de solicitude, fazendo com que, segundo Baudrillard (2007, p. 171), 

 

A hospedeira de recepção, a assistente social, o especialista em relações públicas, a 
pin-up publicitária, todos estes apóstolos funcionais têm como missão secular a 
gratificação, a lubrificação das relações sociais por meio do sorriso institucional. A 
publicidade vê-se por toda a parte a mimar os modos de comunicação imediatos, 
intimistas e pessoais. Procura falar à dona de casa a linguagem da dona de casa 
que mora em frente, esforça-se por falar ao quadro ou à secretária como patrão ou 
a colega, empenha-se por se dirigir a cada um de nós como amigo, como superego, 
como voz interior, servindo-se do modo de confissão. Suscita assim intimidade, 
segundo um verdadeiro processo de simulação, onde ela não existe, quer entre 
homens quer entre estes e os produtos. Eis o que entre outras coisas (e talvez em 
primeiro lugar) se consome na publicidade. 

 

Trabalhadores prestadores de serviços, como no turismo, a quem a regra profissional 

impõe o “contato”, a “participação”, a “estimulação psicológica” do consumidor, tem no 

exercício de suas funções essa exigência de reciprocidade e “calor humano”, a ponto de se 

constituir como um trunfo essencial na promoção, no recrutamento e no salário dos 

empregados 56. Como no turismo se emprega um contingente significativo de trabalhadores 

que têm grandes contatos com os turistas, a “maneira de falar” dos empregados, sua 

aparência e personalidade são tratadas, por parte dos empregadores, como aspectos 

legítimos de intervenção e controle. Estes aspectos assumem significativa relevância a partir 

do fato de que, no turismo, o que se espera de um serviço é muito mais do que um 

translado, um pernoite uma refeição ou uma visita guiada. Na expectativa de realizarem uma 

experiência satisfatória, os turistas esperam consumir estes serviços envoltos numa atmosfera 

agradável e, inclusive, em muitos casos, ter antecipada algumas de suas solicitações. 

Urry (1996, p. 100) afirma que serviços assim “intangíveis” requerem um “trabalho 

emocional”, que envolve, entre outros requisitos, a necessidade de sorrir de modo 

agradável, amistoso e empenhado para os clientes ou, até mesmo, conversar longamente, se 

houver tempo para isso. Para Urry, o treinamento específico para o trabalho emocional 

resulta na “comercialização do sentimento humano” e que, o seu exercício, é difícil, solicita 

                                                           
56

 Para ilustrar a importância do “sorriso institucional”, Baudrillard (2007, p. 171) cita a propaganda de um hotel 
na França: ‘o sorriso do Sofitel-Lyon é o que esperávamos ver florir nos seus lábios quando passasse pela nossa 
porta; é o de todos os que já apreciaram um dos hotéis de nossa cadeia... É a demonstração da nossa filosofia 
em matéria de hotelaria: o sorriso’. 
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demais, não obtém reconhecimento e é, geralmente, mal recompensado. O fato de que, 

grande parte do trabalho emocional ser exercido por mulheres não é mera coincidência, pois 

de acordo com Urry (1996, p. 101),  

 

(...) para muitos fregueses, aquilo que está sendo consumido como serviço é um 
determinado momento de seu fornecimento, por parte daqueles incumbidos disso: 
o sorriso no rosto da aeromoça, as maneiras agradáveis da garçonete, a simpatia 
no olhar da enfermeira, etc. O problema, para os gerentes, é como garantir que 
esses momentos funcionem apropriadamente, ao mesmo tempo em que minimizam 
os custos de um sistema de gerenciamento/supervisão indesejavelmente invasivo e, 
portanto, objeto de ressentimento. Torna-se também necessário minimizar a fricção 
com outros trabalhadores que atuam nos bastidores, mais bem pagos, 
frequentemente do sexo masculino. 

 

Para a produção do turismo, a aparência e o comportamento dos trabalhadores é 

fundamental, pois são eles que entram em contato direto com os turistas, sendo, portanto, 

os que mais sabem a respeito das operações necessárias para a satisfação dos clientes. 

Nessa perspectiva, o que se espera dos trabalhadores é que, na linha de frente das 

operações, ou seja, nos momentos de interação social com os turistas, assumam as maiores 

responsabilidades, a fim de atender com eficácia, rapidez e cortesia às necessidades dos 

clientes. É esta a perspectiva da padronização de vendedores na estética da mercadoria, 

como explicou Haug (1997): “Antes de entrar na loja, o comprador já é aguardado enquanto 

tipo, e o diálogo do ato da venda já foi sistematicamente planejado em todas as suas 

variantes tipológicas” (p. 92).  

Greene citado por Urry (1996, p. 102), indagando sobre o que faz os hóspedes 

voltarem repetidas vezes ao mesmo hotel, afirma que isso resulta antes de um 

reconhecimento de mão dupla entre os empregados e os hóspedes, do que das 

características físicas de um hotel. Greene afirma que não existe nada mais satisfatório, para 

um hóspede, do que entrar num hotel, se deparar com um rosto familiar, sendo chamado 

pelo próprio nome e não pelo número do quarto que ocupa. De acordo com Urry (1996, p. 

102), Greene propõe uma série de técnicas pelas quais os empregados de um hotel poderão 

se recordar do nome dos hóspedes, de modo que eles possam fazer se valer destas técnicas, 

quando da interação social com os clientes. 
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8.2 O servilismo do trabalhador no turismo 

 

 

 Segundo Baudrillard (2007, p. 172), a produção da solicitude se assenta numa 

contradição, que não consegue ocultar a abstração do valor de troca nas relações sociais e 

no próprio cotidiano. Esta contradição se apresenta nas relações humanas “funcionalizadas”, 

pois a solicitude “irradiante” e a ambiência “calorosa” não são espontâneas, são produtos de 

um sistema de produção de comunicação humana e de serviços. Desse modo, não é de se 

espantar, que no seu tom transpareça a verdade social e econômica sentida por toda parte, 

assinala Baudrillard (2007, p. 173): 

 

A maneira que o empregado bancário, o criado ou a funcionária dos correios têm 
de exprimir, quer pela aspereza quer pela dedicação excessiva, que são pagos para 
o efeito – é o que neles existe de humano, de pessoal e de irredutível ao sistema. A 
incorreção, a insolência, a distância afetiva, a lentidão calculada, a agressividade 
aberta ou, inversamente, o respeito excessivo, é tudo que neles resiste à 
contradição de ter de encarnar – como se fosse natural – uma dedicação 
sistemática, pela qual recebem ordenados. Daí, a ambiência viscosa, sempre à beira 
da agressão velada, de semelhante troca de serviços, em que as pessoas reais 
resistem à ‘personalização’ funcional das permutas. 

 

 A contradição presente na produção da solicitude funcionalizada existe entre a noção 

de “serviço”, de origem e de tradição feudal, e os valores democráticos dominantes na 

atualidade. “Os valores são hoje democráticos: origina-se assim uma contradição insolúvel 

ao nível dos ‘serviços’, cuja prática é inconciliável com a igualdade formal das pessoas” 

(BAUDRILLARD, 2007, p. 173). A única saída para esse impasse está no que Baudrillard 

chama de “jogo social generalizado”, um gigantesco modelo de simulação funcional, uma 

espécie de “forcing” relacional repleto de hipocrisia. A “agressividade do burocrata”, o 

“servilismo do cabeleireiro de senhoras”, “a importunidade deliberada e sem escrúpulos do 

representante de comércio”, são manifestações violentas, forçadas e caricaturais das 

relações na prestação de serviços (BAUDRILLARD, 2007, p. 173). 

 No turismo, o “servilismo” pauta o trabalho dos “residentes”, ou seja, dos 

trabalhadores locais que atuam na prestação de serviços turísticos, de modo a torná-los uma 

espécie de mercadoria, como apontou Ouriques (2005, p. 110),  
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Estar disponível, eis o imperativo que caracteriza aqueles que servem aos turistas. É 
constituinte do turista o desejo de ser atendido imediatamente em suas 
necessidades, de ser tratado de forma diferenciada, já que o anonimato das férias e 
o curto período que a caracterizam permitem que ele exercite e pratique o que se 
chama de ritual da inversão, isto é, se comportar e agir de forma completamente 
distinta (e muitas vezes inaceitável) da existente em seu país de origem. 

 

Na opinião de Ouriques, os contatos que o turista estabelece com os locais se 

baseiam na servidão (“o nativo carrega sua bagagem, o conduz como guia, serve seu 

alimento, cuida de seu corpo através de massagens, etc.”). O servilismo dos nativos serve 

para confirmar aquilo que o turista pensava antes de viajar: “que no país visitado ele será 

tratado como um rei porque os ‘nativos’ são pobres e necessitados de dinheiro e que na 

periferia estes serão encontrados vivendo em ‘estado natural’” (OURIQUES, 2005, p. 110). 

Desta ideia, de “nativos vivendo em estado natural”, deriva a venda dos locais como 

mercadorias, pois, como afirma Ouriques (2005), “os habitantes locais são ‘vendidos’ como 

seres ‘exóticos’, ‘pitorescos’, como elementos componentes de um grande ‘zoológico 

humano’” (p. 109).  

Para Haug (2005, p. 44), a “lascívia de outras raças” é servida (“de modo a tirar o 

fôlego”) sedutoramente, com aparências atraentes numa seletiva serialização de imagens, 

onde mundo adquire o caráter de um “prospecto” e se apresenta como um “supermercado 

de incentivos a consumir”, um conjunto de “motivos instantâneos”. Uma suntuosa 

sensibilidade de “sight seeing” de consumismo se desenrola, diz Haug que, citando Kojève, 

afirma estar o “corpo exposto” e o “olhar estrangeiro”, fantasticamente, montados em uma 

“fenomenologia dos desejos desejados”, uma abundância imaginária que é oferecida a um 

“vazio voraz”.  

Os locais, quando participando (ou “encenando”) de cerimônias e danças tradicionais, 

são mais do que trabalhadores do turismo, são também elementos de valorização estética 

de um tipo de turismo “cultural”, que vende mercadorias para turistas fascinados pela vida 

alheia, pelo cotidiano dos outros, incluindo o trabalho de outras pessoas, principalmente 

naquilo que lhes é considerado “exótico”. A venda dos nativos como mercadoria exótica é uma 

questão que não atinge apenas os locais da periferia do capitalismo, como apontou Ouriques, 

mas também dizem respeito às minorias étnicas que habitam o mundo desenvolvido.  

Urry (1996, p. 190) afirma que os negros britânicos se encontram parcialmente 

excluídos das férias convencionais, argumentando que no material de divulgação produzido 
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pelas companhias simplesmente não existem fisionomias negras entre os que partem em 

férias. “Se não existem rostos não brancos nas fotografias presume-se que eles são os 

‘nativos exóticos’” (URRY, 1996, p. 190). Grupos étnicos têm sim sua importância para o 

turismo na Grã-Bretanha e, sob certos aspectos, exercem um papel fundamental, pois são os 

empregados das empresas preocupadas em prestar serviços aos visitantes, pois como afirma 

Urry (1996, p. 191),  

 

Nos hotéis do centro de Londres, por exemplo, 45 % dos empregados pertencem a 
grupos étnicos ‘negros’. Isso se deve em parte ao fato de que, em geral, esses 
empregos são mal remunerados, as condições de trabalho são precárias e os níveis 
de sindicalização são baixos. Os trabalhadores brancos tenderão a evitar esses 
empregos. Eles se concentram em outros setores da economia, onde a 
desvantagem racial estrutural discrimina os ‘negro’. 

 

Segundo Ouriques (2005, p. 109), o servilismo dos trabalhadores locais, assim como o 

caráter de “exotismo” pelo qual são vistos os nativos, são aspectos que definem o turismo na 

“periferia” como elemento de manutenção do “colonialismo e da dependência”. O mesmo 

acontece no chamado “turismo sexual”, também apontado por Ouriques (2005, p. 100) 

como elemento colonialista constituinte do turismo periférico, que tem, no trabalho servil 

das prostitutas, uma maneira de estetizar a mercadoria do turismo. Segundo Urry (1996, p. 

91), o turismo sexual foi encorajado na Coréia do Sul, inclusive pelo Estado, notadamente na 

forma de visitas a bordéis e festas destinadas aos homens de negócios japoneses, numa 

espécie de recompensa aos funcionários mais destacados, ao ponto de ministros sul-coreanos 

congratularam as “meninas” por sua contribuição ao desenvolvimento econômico do país.  

Tratando das migrações externas do Brasil, Andrade (1997, p. 100) afirma haver uma 

grande migração de mulheres para a Europa, sobretudo de cidades litorâneas, que viajam 

para casar com “alemães, italianos, etc.” e se fixam no país de origem dos “consortes”, em 

geral, turistas que visitam o Brasil, namoram e levam as mulheres para as suas pátrias, 

achando que elas são mais “domésticas” e mais atenciosas do que as europeias. De acordo 

com Andrade, as imigrantes brasileiras na Europa são, quase sempre, de origem humilde, de 

classe média baixa ou baixa, que não tem qualificação profissional nem perspectivas de 

ascensão social no Brasil. Andrade afirma serem numerosas as prostitutas que se fixam em 

grandes cidades europeias, disputando fregueses com mulheres de outros países do 

“Terceiro Mundo” e ainda com as nacionais. Segundo Andrade (1997, p. 100), o fato de 
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serem consideradas “exóticas”, muitas vezes, se constitui numa atração e, apesar de 

correrem sérios riscos, elas podem “fazer”, em uma noite de trabalho, importância maior do 

que um mês de salário no Brasil. Andrade conclui o parágrafo afirmando que essa migração 

de prostitutas tem criado problemas, junto aos países europeus, para a entrada de 

migrantes e até de turistas brasileiros. 

 O caráter de servilismo das prostitutas no turismo sexual é reconhecido nas 

observações de Coriolano (1997), quando esta analisa o turismo no Estado do Ceará. De 

acordo com Gondim e Benevides (citados por CORIOLANO, 2007, p. 131),  

 

Para os turistas estrangeiros, as brasileiras atraentes, dóceis e carinhosas que lhes 
oferecem ‘programas’ são completamente diferentes das prostitutas europeias. Em 
contraste, as morenas que eles encontram nas praias nordestinas não se importam 
de trocar beijos e carícias durante prolongadas conversas, muitas vezes em grupo. 
Servem também de acompanhantes em refeições, passeios e até viagens, onde 
eventualmente levam consigo amigas e familiares, às vezes, para uma possível 
iniciação. Atuam como’ intérpretes’, ensinam a dançar forró, ajudam nas compras, 
enfim prestam pequenos e úteis serviços não típicos da função de prostituta. 

 

 De acordo com Haug (2005, p. 44), a análise de Stuart Hall do “olho inglês”, que 

representa o olhar dos sujeitos do poder colonial europeu clássico, pode ser aplicada ao 

olhar do “rico” turista de pobreza, já que ele percebe tudo, sem perceber que ele próprio é 

algo que direciona o seu olhar sobre o mundo. Ao saber onde está, e o que é, o turista de 

pobreza posiciona todo o resto, menos que o outro se manifesta no turismo de pobreza, 

feito nos ricos enclaves na perspectiva de um desejo de “gozo”, sujeitando o outro a um 

julgamento de acordo com os critérios da estética do consumismo (Haug, 2005, p. 44). O 

turista de pobreza, afirma Haug (2005, p. 45), como se estivesse olhando através de um 

vidro a prova de bala, goza a diferença na sua forma esteticamente abstrata, que é abstraída 

a partir de sua própria realidade. Para Haug (2005, p. 45), com o turismo de pobreza, o 

centro se estabelece na periferia, permitindo a absorção dela em seu imaginário, numa 

versão turística que, em sua configuração, anuncia um novo modo de dominância no 

processo de globalização: “homogeneização e absorção”, por um lado, “pluralismo e 

diversidade”, de outro. 
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9. A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO TURISMO 

 

 

Segundo Cazes (2001, p. 80), se de um lado, o turismo depende da criação abundante 

de empregos, notadamente indiretos (artesanato, comércio, construção, serviços diversos, 

alimentação, etc.), ele sublima, por outro lado, a “precariedade” destes trabalhos 

(sazonalidade, absenteísmo, subqualificação, excesso de jovens e mulheres). De acordo com 

Cingolani (2006, p. 7), “trabalho precário” ou “emprego precário”, até o fim dos anos 1970, 

eram expressões raramente utilizadas, mesmo que, se antes do uso massivo que se faz 

delas, existissem formas de trabalho que compreendessem a ideia da precariedade. A 

palavra “precariedade” se refere à inexistência de duração e de solidez, ou seja, a aquilo que 

é descontínuo, instável, incerto, curto, fugaz, fugidio. Precariedade é uma ausência de 

segurança que permite as pessoas e as famílias assumir responsabilidades elementares, bem 

como de usufruir seus direitos fundamentais. 

 A descontinuidade é a característica dos tipos de emprego considerados precários: 

trabalho temporário ou provisório, contratos com duração determinada, trabalho em 

jornada parcial, estágios, ou seja, todos aqueles em que há o caráter da intermitência. A 

precarização faz parte das estratégias do capital, não apenas para incrementar seus lucros, 

mas também como instrumento de “controle do trabalho”, nos termos de Harvey (2010, p. 

119), ou seja, a disciplinamento da força de trabalho para os propósitos da acumulação do 

capital. O controle do trabalho é organizado não apenas nos locais de trabalho, mas em toda 

a sociedade e envolve elementos como repressão, familiarização, cooptação e cooperação. 

Segundo Harvey (2010, p. 119),  

 

Todo tipo de trabalho exige concentração, autodisciplina, familiarização com 
diferentes instrumentos de produção e o conhecimento das potencialidades de 
várias matérias-primas em termos de transformação, em produtos úteis. Contudo, 
a produção de mercadorias em condições de trabalho assalariado põe parte do 
conhecimento, das decisões técnicas, bem como do aparelho disciplinar, fora do 
controle da pessoa que de fato faz o trabalho. A familiarização dos assalariados foi 
um processo histórico bem prolongado (e não particularmente feliz), que tem de ser 
renovada com a incorporação de cada nova geração de trabalhadores à força de 
trabalho. 

 

As práticas de controle do trabalho mais as técnicas, os hábitos de consumo e as 

configurações de poder político da expansão capitalista ocorrida após a segunda guerra 
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mundial, caracterizam o período chamado de “fordista-keynesiano”, que se estendeu até 

1973. A partir de então, o mundo capitalista modifica seu padrão de acumulação dominante, 

em função do enfrentamento de uma “crise de dimensão global“ (MOTA, 2004, p. 02). Para 

Mota, esta inflexão diz respeito à recomposição política e econômica do processo de 

acumulação, incidindo diretamente na reestruturação dos capitais, nos processos de 

trabalho e na organização dos trabalhadores, bem como no redirecionamento da 

intervenção estatal que constrói, sob a batuta do capital financeiro e das ideias neoliberais, 

novas estratégias de relacionamento entre Estado, sociedade e mercado. 

 As crises fazem parte da dinâmica capitalista e, por meio delas, o capital se recicla, 

reorganizando suas estratégias de produção e reprodução social. Mota (1995, p. 37; 2009, p. 

2) afirma serem as crises econômicas inerentes ao desenvolvimento do capitalismo e que, 

diante dos esquemas de reprodução ampliada do capital, a emergência delas é uma 

tendência sempre presente, portanto, o fato é que elas não são elimináveis e indicam o 

quanto é instável o desenvolvimento capitalista. Longe de serem naturais, afirma Mota 

(2009, p. 3), as crises revelam as contradições do modo de produção capitalista, entre elas, a 

sua contradição fundamental, “a produção socializada e a apropriação privada da riqueza” 57.   

Segundo Harvey (2005, p. 46), as crises têm uma importante função que é a de por 

“racionalidade” no desenvolvimento produtivo, visto que no sistema capitalista existe uma 

tendência à produção sem considerar os limites do mercado 58. O objetivo dessa 

racionalização é uma mudança no processo de acumulação para um “novo” nível de 

demanda efetiva, que exige um aumento da produtividade da mão-de-obra (sofisticação de 
                                                           
57

 De acordo com Mota (2009, p. 3), além da contradição fundamental do capitalismo, as crises reproduzem e 
criam outras contradições como as existentes entre (1) a racionalidade da produção em cada empresa e a 
irracionalidade do conjunto da produção e dos mercados capitalistas; (2) a maximização dos lucros de cada 
corporação empresarial e suas refrações na concorrência, ocasionando a tendência à queda da taxa de lucros; 
(3) o crescimento da produção de mercadorias e a estagnação ou redução da capacidade de consumo. Salienta 
Mota (2009) que os impactos das crises se apresentam de modo diferenciado para capitalistas e trabalhadores, 
pois, para os primeiros, trata-se de poder ameaçado e, para os segundos, de submissão intensificada. Com as 
crises, os trabalhadores são penalizados na sua materialidade e subjetividade, na medida em que são “afetados 
pelas condições do mercado de trabalho, com o aumento do desemprego, as perdas salariais, o crescimento do 
exército industrial de reserva e o enfraquecimento das suas lutas e capacidade organizativa” (MOTA, 2009, p. 4). 
 
58

 Considerando a teoria da acumulação capitalista de Marx, afirma Harvey (2005, pp. 43-46) que a missão 
histórica da burguesia, a “acumulação pela acumulação” é fundada em três pressupostos: (1) existência de 
excedente de mão-de-obra; (2) existência no mercado de quantidades necessárias de meios de produção e (3) 
existência de mercado para absorver as quantidades crescentes de mercadorias. Quando existem barreiras em 
alguns desses pressupostos irrompe-se uma “crise”, que se manifesta na forma de desemprego, subemprego, 
excedente de capital, falta de oportunidades de investimento, taxas decrescentes de lucro e falta de demanda 
efetiva no mercado.  
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máquinas e equipamentos), uma diminuição do custo da mão-de-obra (desemprego gerado 

pela crise) e uma atração do investimento para novas (e mais lucrativas) linhas de produção 

(HARVEY, 2005, pp. 47-48). Para Harvey este “novo” nível de demanda efetiva por produtos 

implica na penetração do capital em novas esferas de atividades, na criação de novos 

desejos e novas necessidades, no estímulo ao crescimento populacional (mão-de-obra e 

mercado consumidor) e a expansão geográfica para regiões ainda não integradas ao sistema.  

 

 

9.1 Acumulação flexível, precarização e controle da força de trabalho 

 

 

O contraste entre as práticas político-econômicas contemporâneas e as do período 

de expansão do pós-guerra são significativas para, na opinião de Harvey, tornar a hipótese 

de uma passagem do “Fordismo” ao que poderia ser chamado de regime de “acumulação 

flexível”. Segundo Harvey (2010, p. 119), a partir de 1973, iniciou-se um período de 

mudança, de fluidez e de incerteza, que tem como base novos sistemas de produção e de 

marketing, caracterizados por processos de trabalho e mercados mais flexíveis, de 

mobilidade geográfica e de rápidas mudanças práticas de consumo. É neste contexto que se 

encerra a noção contemporânea de “mundialização” ou ainda “globalização” (BENKO, 2002, 

p. 45), termo que designa a crescente integração de diferentes partes do mundo sob o efeito 

da aceleração das trocas, do impulso das novas tecnologias da informação e da comunicação 

e dos meios de transporte 59.  

Segundo Santos (1988, p. 5), a internacionalização vem sendo longamente preparada 

por um projeto de “mundializar” as relações econômicas, sociais e políticas, que começou 

com a extensão das fronteiras do comércio, no início do século 16, e que avança, por saltos, 

através dos séculos de expansão capitalista, para ganhar corpo no momento em que se 

                                                           
59

 Segundo Benko (2002, p. 45-46), o termo “globalização” foi introduzido por economistas para designar a 
convergência de mercados do mundo inteiro, tendo se popularizado a noção no campo da análise econômica 
com a ideia de que a “globalização” seria uma nova etapa no desenvolvimento das multinacionais, uma gestão 
em escala mundial do conjunto das atividades de uma companhia multinacional (da pesquisa e 
desenvolvimento até a comercialização passando pela produção). A produção de componentes em vários locais 
diferentes, e por diferentes empresas, estabelece uma organização mundial em “rede” dos procedimentos 
operacionais de uma empresa, um tipo de organização que se replica nos processos de integração empresarial 
aplicada às alianças estratégicas e projetos de cooperação entre redes produtivas transnacionais.  
 



144 

 

impõe uma nova revolução técnico-científica. De acordo com Lacoste (2003, pp. 3-4), para os 

teóricos da mundialização (e mais ainda para seus ideólogos), a recente extensão do 

capitalismo a todos os países, a circulação agora quase instantânea de capitais entre bolsas 

de valores, centros de negócios e “paraísos fiscais”, a aceleração dos transportes e a 

circulação de ideias pelo globo, marcarão uma etapa nova e capital no desenvolvimento da 

humanidade 60. Nesse momento, afirma Santos (1988, p. 5), as relações da sociedade com a 

natureza passam por uma reviravolta, graças aos formidáveis meios colocados nas mãos do 

homem, “mudanças qualitativas surpreendentes”, notadamente a possibilidade de tudo 

conhecer e tudo utilizar em escala planetária.  

Questionando-se se essa mundialização é completa, Santos (1988, p. 6) afirma que, 

apesar das firmas multinacionais criarem burguesias transnacionais por toda a parte, e de 

existirem instituições de natureza semelhante em todos os países, as classes ainda são 

definidas territorialmente, assim como as aspirações e o caráter do povo ainda o são em 

função de heranças históricas. De acordo com Santos, os Estados, cujo número se 

multiplicou em função das condicionantes históricas, constituem um sistema mundial, mas 

individualmente eles são, ao mesmo tempo, porta de entrada e barreira para influências 

exógenas. A ação dos Estados, mesmo autoritária, se assenta em realidades preexistentes e, 

por isso, jamais induz uma mundialização completa das estruturas mais profundas das 

nações, mas isto não basta para impedir que se fale de globalização, já que, “hoje, o que não 

é mundializado é condição de mundialização” (SANTOS, 1988, p. 6). 

Uma economia mundial existe há vários séculos, afirma Sassen (1997, p. 11), 

repetidamente reconstruída no tempo e, em cada fase histórica, consistindo de uma distinta 

combinação de áreas geográficas, atividades e estruturas institucionais. Entre as mudanças 

relevantes, ocorridas a partir de meados dos anos 1970, estão o aumento da mobilidade do 

capital, seja dentro das fronteiras nacionais, seja, particularmente, entre diversas nações 

(SASSEN, 1997, p. 11). Este último tipo de mobilidade do capital determina formas 

específicas de articulação entre diferentes áreas geográficas e transformações do papel que 

                                                           
60

 Segundo Lacoste (2003, p. 4), a mundialização é também uma maneira ocidental de se representar o mundo 
e que, americanos e europeus, estimam que ela é agora e já efetivamente mundial. Para Lacoste, o conjunto de 
fenômenos que a caracterizam (que não são somente econômicos, mas também políticos e culturais) engloba 
cerca de metade da população mundial e, por isso, seria possível chamar o “mundo chinês”, o “mundo indu” e 
o “mundo muçulmano”, pois o termo “mundo” implica a ideia de número, mas também de singularidade 
cultural. É por conta de singularidades culturais que esses mundos se encontram, segundo Lacoste, em posição 
de resistir à difusão desta hegemonia cultural ocidental, que está diretamente ligada a mundialização.  
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estas áreas ocupam na economia mundial 61. Para Castells (2007, p. 142), uma “economia 

mundial” dá passagem para uma “economia global”, no final do século 20, em função da 

“capacidade de funcionamento como uma unidade em tempo real, e em escala planetária”, 

possível por meio da nova infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.  

Entretanto, Castells (2007, p. 142) chama a atenção para o fato de que nem todos os 

elementos e processos do atual sistema econômico são realmente, ou inteiramente, 

“globais”. Para Castells, o “capital seria de certo modo global”, na medida em que ele pode 

ser gerenciado 24 horas por dia em mercados financeiros globalmente integrados, enquanto 

que o trabalho seria global apenas para um pequeno e crescente segmento de profissionais 

especializados e cientistas, que poderiam ser recrutados em qualquer lugar do mundo. 

Crescente, mas, de todo modo insignificante, perto da grande massa de trabalhadores dos 

chãos das fábricas do mundo subdesenvolvido, para onde foram exportados os processos 

produtivos, por causa da vantagem competitiva que oferece em termos de preço da mão-de-

obra, legislações trabalhistas e ambientais menos severas, incentivos e subsídios de 

governos locais, etc. 

A economia global é fruto da expansão do sistema econômico capitalista que se 

apropria dos avanços da tecnologia de informação e comunicação, para formar e explorar 

mercados de trabalho e de consumo em todo o mundo. Atrelada a um resgate do liberalismo 

na economia, a globalização do espaço econômico propõe a abertura de mercados, buscando 

um aumento do consumo de mercadorias e serviços que possibilite a reprodução ampliada do 

capital. O controle da informação, possível pelo controle dos centros de pesquisa e pelo amplo 

acesso à ciência e tecnologia, estabelece a concentração da direção política e econômica dos 

processos globais nas grandes cidades do mundo desenvolvido. Comandada a partir das 

grandes cidades, a mundialização da produção é uma estratégia das empresas que buscam, na 

localização geográfica, vantagens comparativas na competição pelos mercados de consumo. 

Segundo Mészáros (2002, p. 96-98), as oportunidades de vida, dos indivíduos sob o sistema do 

                                                           
61

 A noção de economia global está, segundo Sassen (1997, p. 10), enraizada profundamente no âmbito da 
política e da mídia em todo o mundo. As suas imagens dominantes (“a transferência instantânea de dinheiro de 
um ponto a outro da Terra, a economia da informação, a neutralização da distância por meio da telemática”) 
são representações parciais e, portanto, de acordo com Sassen, inadequadas para expressar o real significado 
que globalização e expansão da economia da informação têm para as cidades. Faltam deste modelo abstrato, 
diz Sassen (1997, p. 11), os processos materiais concretos, as atividades e a infraestrutura que são essenciais 
para a realização da globalização.  
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capital, são determinadas segundo o lugar, em que os grupos sociais a que pertençam, 

estejam situados na estrutura hierárquica de comando do capital 62.  

A estrutura empresarial é disseminada por territórios em todo o globo na forma de 

redes, que tem geometria dinâmica na estrutura e em cada unidade produtiva 

individualmente. Com as potencialidades da técnica, num contexto de mundialização, há 

uma reorganização permanente do espaço econômico mundial, pautada por comandos 

centralizados e operações descentralizadas. Os centros, na escala global, concentram o capital, 

a pesquisa e o comando das operações que são efetuadas na escala local. A descentralização 

produtiva está no contexto das estratégias de sobrevivência empresarial e capitalista, 

sobretudo entre 1973 e 1975, em uma situação de deflação (VASAPOLLO, 2004, p. 17) 63.  

Thomaz Júnior (2004, p. 9) afirma que, se recuarmos à década de 1970, podemos melhor 

precisar a crise estrutural do capitalismo que marcou, no cenário internacional, uma relativa 

estagnação econômica, abarcando primeiro o então núcleo do sistema (Estados Unidos, Japão e 

Europa Ocidental), mais a China e os emergentes países do sudeste asiático. Esta crise se 

caracterizou, segundo Thomaz Júnior, por baixas taxas de crescimento, quedas nos 

investimentos e estagnação de amplas porções da periferia do planeta, especialmente, por 

conta da crise das dívidas externas, o que foi decisivo para a não integração, nesse primeiro 

momento, dessa porção do planeta ao chamado processo de globalização. Thomaz Júnior (2004, 

                                                           
62

 Para Mészáros, o capital é uma “forma incomensurável de controle sociometabólico”, uma estrutura 
“totalizadora” de controle à qual tudo, inclusive os seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua 
“viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar. De acordo com Mészáros (2002, p. 97-98), 
esta característica de controle totalizador torna dinâmico o sistema, entretanto, o preço a ser pago por esse 
incomensurável dinamismo é, “paradoxalmente”, a perda de controle sobre os processos de tomada de 
decisão. Perda de controle óbvia para os trabalhadores, mas também para os capitalistas mais ricos, pois, não 
importa quantas ações controladoras eles possuam na companhia ou nas companhias de que legalmente são 
donos como indivíduos particulares, seu poder de controle no conjunto do sistema absoluto do capital é 
absolutamente insignificante.  
 
63

 De acordo com Vasapollo, a deflação, ocorrida entre os anos 1973 e 1975, é consequência da crise 
desencadeada pela perda de importância da união entre o sistema produtivo “fordista” e os modelos 
“keynesianos” de ação do Estado, que agia num contexto geral de mediação, regulação e compreensão do 
conflito social. “Desde então, iniciaram-se as inovações nas formas de organização das indústrias, a 
intensificação da inovação tecnológica e dos modelos de automação, os processos de descentralização 
produtiva, os grandes planos de aquisição e de fusão empresarial para acelerar o tempo de rotação do capital” 
(VASAPOLLO, 2004, p. 18). A “crise fordista” foi identificada por uma “inflexibilidade” dos investimentos e da 
inovação tecnológica, por uma rigidez dos mercados de monopolização e de consumo. O deslocamento da 
indústria fordista para novos mercados, especialmente o do sudeste asiático, aumentou a competição 
internacional principalmente com os Estados Unidos. “Em 1973, o primeiro choque petrolífero e as políticas de 
controle da inflação prenunciam as dificuldades financeiras e um excedente da capacidade produtiva, deixando 
em crise nos países do capitalismo avançado, os processos de acumulação capitalista do Fordismo” 
(VASAPOLLO, 2004, p. 18). 
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p. 9) explica que, num cenário de crise prolongada, o capital engendrou um conjunto de 

modificações estruturais com impactos que, nos dias de hoje, atingem frontalmente o processo 

de trabalho e a organização do trabalho, de forma diferenciada tanto em profundidade quanto 

em magnitude, países, regiões, atividades econômicas, setores e empresas, etc. 64. 

De acordo com Andrade (1997, p. 18), o que caracteriza os primeiros anos do século 

21 (iniciado nos anos 1990, com a queda do Muro de Berlin), é o agravamento da questão 

social, provocado pela preocupação, hoje primordial, com o aumento do lucro das empresas 

e com a minimização dos direitos sociais, criando ou intensificando o desemprego. Em 

posição monopolista, o capitalismo passou a exercer o controle de todo o espaço terrestre, 

bem como a procurar maximizar a exploração de recursos e da mão-de-obra, dentro de uma 

doutrinação midiática, feita com o máximo de tecnologia, sobre a “necessidade” de 

mundializar ou globalizar a economia (ANDRADE, 1997, p. 20). Com o “globalismo”, nos 

termos de Andrade (1997), ou o domínio da globalização, os capitais internacionais tendem 

a concentrar sua ação em regiões de mais rápido retorno aos investimentos, notadamente 

onde possam explorar a mão-de-obra sem garantir a permanência de trabalhadores no 

emprego ou, mesmo, o apoio e assistência depois de uma demissão.  

Thomaz Júnior (2002, p. 7) aponta o incremento de inúmeras formas de 

“subproletarização” (decorrentes do trabalho parcial, temporário, domiciliar, precário, 

subcontratado, “terceirizado”) e a intensificação da superexploração do trabalho (através da 

extensão da jornada de trabalho), entre algumas das repercussões da reestruturação 

produtiva sobre o trabalho. Em tempos de acumulação flexível, segundo Harvey (2010), a 

estratégia da mais-valia absoluta, descrita por Marx é redefinida no sentido da “extensão da 

jornada de trabalho com relação ao salário necessário para garantir a reprodução da classe 

trabalhadora num dado padrão de vida” (p. 174). De acordo com Dortier (2009, p. 33), a 

fragilidade dos empregos é uma tendência massiva, já que o desemprego, o emprego 
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 Segundo Vasapollo (2005, p. 17), encontramo-nos em um período de transição: do período da produção (do 
consumo maciço de sistemas de produção) ao período da distribuição flexível. Para Vasapollo, o 
desenvolvimento da comunicação e da linguagem, no âmbito da produção, é a expressão da mudança 
econômica e produtiva contemporânea que implica também em mudanças culturais, intelectuais e políticas, 
inclusive, nos padrões de vida a partir das relações de conflito entre capital e trabalho. Nesse quadro podem 
ser interpretadas as características principais do pós-fordismo, concentrado no paradigma da acumulação 
flexível: “especialização flexível, volatilidade dos mercados, redução substancial da função reguladora do 
Estado-Nação e individualização das relações trabalhistas” (VASAPOLLO, 2004, p.21). 
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temporário e a flexibilidade fazem com que o trabalho seja cada vez mais incerto, rompendo 

o ciclo precedente de uma época de estabilização e segurança da mão-de-obra 65. 

Para Antunes e Silva (2004, p. 10), uma dupla e aparentemente paradoxal 

transformação contemporânea do trabalho atinge os seus conteúdos e as formas de 

emprego, em um processo duplo que corre em sentidos opostos. De um lado, há uma 

exigência de “estabilização”, de incorporação dos sujeitos no processo de trabalho por meio 

de atividades que requerem autonomia, iniciativa, responsabilidade e comunicação. Por 

outro lado, verifica-se um processo de “instabilização”, com a precarização dos vínculos 

empregatícios e a flexibilidade no uso da força de trabalho. De acordo com Castells (2007, 

pp. 330-331), tendências para a “flexibilidade”, motivadas pela concorrência e impulsionadas 

pela tecnologia, fundamentam a atual transformação dos esquemas de trabalho.  

Castells (2007, p.331) apresenta alguns elementos dessa transformação diferenciados 

por Matin Carnoy, tais como: “jornada de trabalho flexível” (significa que o trabalho não se 

restringe ao modelo tradicional de 35-40 horas por semana em expediente integral) ou a 

“instabilidade no emprego” (trabalho flexível é regido por tarefas, não incluindo 

compromissos com a permanência futura no emprego). Vasapollo (2005, p. 28) afirma que a 

flexibilização pode ser entendida como a liberdade, por parte da empresa, para despedir 

uma parte de seus funcionários ou ainda de reduzir o horário de trabalho, bem como 

recorrer a mais horas de trabalho, repetidamente e sem aviso prévio. Além disso, continua 

Vasapollo, a flexibilidade também diz respeito à faculdade, por parte da empresa, de pagar 

salários mais baixos do que a paridade de trabalho, de subdividir a jornada de trabalho em 

dias e semanas de sua conveniência, de destinar parte de sua atividade a empresas externas 

e, até mesmo, contratar trabalhadores temporariamente.  

A flexibilidade faz parte das transformações contemporâneas no mundo do trabalho 

que dão origem, segundo Tavares (2004, p. 148), a uma “nova informalidade”, que não 

elimina o sistema de assalariamento nem antigas formas de trabalho. Essa nova 
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 Segundo Dortier (2009, p. 33), a entrada na vida ativa acontece mais tarde do que antes, pontuada por 
diversas experiências de estágio, de trabalho temporário e de pequenos empregos. “O percurso profissional se 
anuncia mais caótico”, pois, para muitos, a vida no trabalho será feita de alternância entre períodos de 
atividade e inatividade (desemprego, formação, etc.). “A ideia de um plano de carreira parece obsoleta”. A 
fragilidade da ligação entre o indivíduo e seu emprego é, em parte, um fato ligado ao desemprego e as políticas 
de flexibilidade, mas resulta também de um conflito crescente entre as expectativas individuais e a realidade 
do emprego. Para Dortier, as causas são múltiplas: distorção entre as responsabilidades e a ausência de 
reconhecimento (em termos de status e de salário), intensificação do trabalho e aumento do estresse em 
quase todas as categorias de emprego, distanciamento entre o nível de formação e o emprego ocupado, etc. 
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informalidade, anunciada por Tavares (2004), diz respeito ao artifício da subcontratação de 

pequenas empresas, às vezes configurada por um único indivíduo e sua família, “para com 

isso ocultar a relação entre capital e trabalho, e na generalização mistificadora de que todo 

indivíduo pode se tornar um capitalista pelo seu próprio esforço, pelo seu trabalho” (p. 149). 

 

 

9.2 Modos de precarização do trabalho no turismo 

 

 

Segundo Ouriques (2005, p. 127), estima-se que estejam ocupados nas atividades de 

viagens e turismo aproximadamente 200 milhões de trabalhadores, perfazendo cerca de 7% da 

força de trabalho mundial. Todavia, a geração de empregos, promessa que reveste a mercadoria 

no turismo, não parece capaz de modificar substancialmente as condições de vida da população 

residente nos lugares turísticos, em função da precariedade que caracteriza o trabalho nos 

serviços turísticos. A introdução do turismo na periferia gerou “ilhas de prosperidade”, mas uma 

prosperidade restrita, pois não atinge os trabalhadores. Para estes, o turismo “significou apenas a 

diminuição e/ou substituição de atividades econômicas tradicionais por outras, direta e 

indiretamente turísticas, como guias, garçons, cozinheiros, faxineiros, etc.” (OURIQUES, 2005, p. 99).  

De acordo com Ouriques (2005, p. 132), o trabalho no turismo se caracteriza pela grande 

ocorrência de trabalhadores temporários e ocasionais, por jornadas de meio expediente, pela 

desvalorização da mão-de-obra feminina, por significativa presença de jovens, pela baixa 

remuneração (quando comparadas as de outros setores da economia), pelo elevado número de 

horas trabalhadas, bem como pelo baixo grau de sindicalização. Analisando a posição das 

ocupações turísticas na escala salarial da economia brasileira, Ouriques (2005, p. 132) concluiu 

que os salários no turismo são inferiores a média nacional e que as ocupações próprias da 

atividade estão nas posições mais baixas da pirâmide salarial brasileira 66.  
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 Ouriques (2005, p. 132) afirma que uma parcela importante dos trabalhadores ocupados no turismo, nos 
Estados Unidos e nos países europeus, é formada por imigrantes que, além de receberem salários mais baixos 
que as médias salariais destes países, têm muitas vezes relações informais de trabalho e não estão organizados 
em sindicatos. De acordo com Gallo (2009, p. 263-264), os imigrantes parecem ser os sujeitos mais disponíveis 
em aceitar as condições de “flexibilidade” (especialmente quanto à duração das tarefas), bem como de 
“irregularidade” (informalidade) do trabalho, pois não contribuem para sistemas de previdência ou seguro, já 
que, muito provavelmente, não poderiam usufruir desses benefícios, em função das condições de 
marginalidade à que estão submetidos.  
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Segundo Urry (1996, p. 110), o uso flexível da mão-de-obra é característico no 

turismo e que, parte da compreensão desta estratégia, diz respeito às relações de gênero. 

Para analisar de alguns processos do uso flexível da mão-de-obra, Urry se valeu de uma 

classificação realizada pro Atkinson, que identificou quatro formas de flexibilidade: (1) 

“Flexibilidade numérica”: na qual as empresas variam o número de trabalhadores envolvidos 

nas atividades; (2) “Flexibilidade funcional”: que se refere à capacidade de alocar os 

trabalhadores em diferentes funções; (3) “Distanciamento”: que envolve procedimentos de 

subcontratação e outros procedimentos semelhantes; (4) “Flexibilidade de pagamento”: que 

é o uso de recompensas para os trabalhadores que, por exemplo, se tornem 

“multicapacitados” e funcionalmente flexíveis. 

De acordo com Bagguley citado por Urry (1996, p. 113), existe uma nítida divisão de 

gênero na forma e na amplitude dessas várias práticas de trabalho flexível, sendo muita 

mais comum para os homens ter empregos que envolviam uma flexibilidade funcional. As 

mulheres, em grande maioria, exercem funções “operacionais”, como cozinheiros, 

garçons, auxiliares de bar, cozinha e limpeza, muitas vezes, em turno parcial, numa 

demonstração daquilo que Atkinson chama de flexibilidade numérica. De acordo com Urry 

(1996), “o uso da flexibilidade está ligado ao fato de que a maior parte dos serviços no 

turismo tem de ser prestada quando o cliente a solicita e isso aumenta o uso de 

trabalhadores funcionalmente flexíveis, temporários e que se empregam em turno parcial” 

(p. 113). 

Daí deriva o fato da informalidade ser uma das características do trabalho no 

turismo, já que ela funciona como uma forma de compensação pelas perdas econômicas que 

as empresas têm com a “sazonalidade” da atividade (Soares, 2005, p. 92). A “sazonalidade” 

ou “estacionalidade” é uma característica do turismo que, guardadas as devidas proporções, 

afeta lugares indistintamente em função das mudanças temporais dos fluxos turísticos, já 

que estes são determinados por temporadas, estações climáticas e férias escolares, 

acadêmicas e trabalhistas. Muitas vezes, da sazonalidade deriva a produção de dois 

mercados de trabalho no turismo: um mercado de trabalho “permanente” (para 

trabalhadores contratados para a prestação de serviços durante todo o ano) e um mercado 

de trabalho “temporário” (destinado a trabalhadores contratados somente durante 

determinada época do ano, ou seja, durante a alta temporada turística do lugar). Os 

trabalhadores contratados para esse mercado de trabalho temporário são os mais afetados 
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pela informalidade, pois as empresas evitam a contratação formal de funcionários, com o 

objetivo de diminuir os custos relativos aos direitos exigidos pela legislação trabalhista. 

Nos destinos turísticos, nos lugares receptores de turistas, a informalidade atinge 

significativa parcela do trabalho, pois muitos dos postos de trabalho só são necessários 

quando aumenta o fluxo turístico, em geral, nas chamadas “temporadas” ou “altas 

temporadas” (férias de verão, feriados ou épocas de eventos tradicionais). Nas temporadas 

turísticas, e não só durante elas, além da parcela de trabalho informal executado dentro das 

empresas, um incontável número de trabalhadores desempenha, por conta própria, 

ocupações ligadas ao turismo, como guias, artistas, vendedores-ambulantes, etc. (foto 10).  

 

 
Foto 10. Vendedores-ambulantes em Barcelona, Espanha. 
Fotografia: Paulo Fernando Meliani; setembro de 2009.  
 

Além da informalidade, que caracteriza o processo de precarização das relações de 

trabalho no turismo, algumas empresas se utilizam da estratégia da “terceirização” de 

determinados serviços, com o mesmo objetivo de diminuir os encargos da contratação 

direta de trabalhadores. Outra estratégia usada com o mesmo fim é a da contratação de 

estagiários, muitas vezes, estudantes de cursos superiores de turismo, hotelaria e outros 

que, sob o pretexto da colaboração empresarial na formação profissional, exercem funções 

que seriam desempenhadas por um trabalhador contratado formalmente.  
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9.3 A informalidade do trabalho no turismo do Brasil 

 

 

De acordo com as estimativas do IPEA (2007), no Brasil, em 2002, cerca de 1.634.202 

pessoas ocupavam postos de trabalho formais e informais nas atividades características do 

turismo (ACTs), enquanto que, em 2006, as estimativas indicaram um total de 1.869.437 

ocupações 67. Para esse aumento no total de ocupações entre 2002 e 2006, o crescimento 

das ocupações informais contribuiu mais do que o crescimento das ocupações formais. 

Enquanto as estimativas de ocupações formais cresciam 12,25% (passando de 683.717 em 

2002 para 767.600 em 2006), as estimativas de ocupações informais cresceram 15,93% 

(passando de 950.411 para 1.101.837). 

 Das 1.869.437 ocupações no turismo estimadas em 2006, 1.101.832 foram 

identificadas como ocupações informais, ou seja, 58,94 % dos trabalhadores do turismo no 

Brasil não possuíam vínculos formais de emprego (IPEA, 2007). Apesar do crescimento do 

número total de ocupados no turismo (um acréscimo estimado em mais de 200.000 

empregos entre 2002 e 2006), a proporção de trabalhadores informais manteve-se na faixa 

dos 58 % durante todo o período estudado. O que se constata, analisando os dados do IPEA 

(2007), é que o número de empregos do turismo cresce no país sem, entretanto, modificar 

sua estrutura precária de relações trabalhistas.  

 A distribuição regional do trabalho no turismo apresenta uma concentração na região 

Sudeste, que reuniu, em 2006, 43,81 % do total das ocupações, ou seja, quase metade dos 

empregos estimados no turismo naquele ano. Outra região que apresentou, em 2006, uma 

significativa estimativa de ocupações no turismo foi o Nordeste, com 27,67 % do total de 

ocupados. A região Nordeste, apesar do grande número de ocupados totais, contribuiu com 

um percentual pouco significativo de trabalhadores formais: 19,05 % (146.225 ocupados).  

Considerando a repartição por Estados dos ocupados no turismo pelo IPEA (2007), 

cinco unidades territoriais possuíam, em 2006, mais de 100.000 ocupados formais e 

informais: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco (Quadro 4; Figura 

11). Em conjunto, esses Estados tiveram mais de 1 milhão das pouco mais de 1,8 milhões de 

ocupações estimadas no Brasil, ou seja, mais de 53 % dos ocupados no turismo, naquele ano.  
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 No apêndice C desta tese, apresento uma síntese dos procedimentos metodológicos empregados pelo IPEA 
para estimar o número de ocupados (formais e informais) em atividades características do turismo no Brasil. 
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Estado Ocupados Formais % de formais Informais % de informais 

 1. São Paulo 363.413 183.734     50,66 % 179.679  49,44 % 

2. Rio de Janeiro 199.330 106.402      53,37 % 92.928    46,63 % 

3. Minas Gerais 197.117 86.005       43,63 % 111.112  56,37 % 

4. Bahia 140.558 43.817 31,17 % 96.741 68,83 % 

5. Pernambuco 106.892 30.905 28,91 % 75.987  71,09 % 

6. Paraná 96.971 47.912 49,41 % 49.059  50,59 % 

7. Rio Grande do Sul 96.755 47.367 48,96 % 49.388  51,04 % 

8. Santa Catarina 83.413 38.666 46,35 % 44.747  53,65 % 

9. Ceará 60.934 17.124 28,10 % 43.810  71,90 % 

10. Espírito Santo 58.915 20.178 34,25 % 38.737  65,75 % 

11. Pará 50.254 11.953 23,79 % 38.301  76,21 % 

12. Maranhão 47.326 11.129 23,52 % 36.197  76,48 % 

13. Amazonas 43.001 11.828 27,51 % 31.173  72,49 % 

14. Goiás 42.845 21.194 49,47 % 21.651  50,53 % 

15. Rio Grande do Norte 37.091 13.437 36,22 % 23.654  63,78 % 

16. Piauí 36.060 6.210 17,22 % 29.850  82,78 % 

17. Paraíba 35.851 7.747 21,61 % 28.104  78,39 % 

18. Distrito Federal 34.619 18.469 53,35 % 16.150  46,65 % 

19. Mato Grosso 28.555 9.162 32,08 % 19.393  67,92 % 

20. Alagoas 28.002 8.550 30,53 % 19.452  69,47 % 

21. Sergipe 24.647 7.306 29,64 % 17.341  70,36 % 

22. Rondônia 15.489 4.345 28,05 % 11.144  71,95 % 

23. Mato Grosso do Sul 15.187 7.339 48,32 % 7.848  51,68 % 

24. Tocantins 10.021 2.397 23,92 % 7.624  76,08 % 

25. Amapá 6.023 1.662 27,59 % 4.361  72,41% 

26. Acre 5.440 1.728 31,76 % 3.712  68,24 % 

27. Roraima 4.723 1.034 21,89 % 3.689  78,11 % 

BRASIL 1.869.437 767.600 41,07 % 1.101.837 58,93 % 
Quadro 4. Brasil: número de ocupados estimados no turismo, formais e informais, com seus respectivos 
percentuais por Estado (2006).  
Fonte: IPEA (2007). Organização de Paulo Fernando Meliani. 

 

O Estado de São Paulo foi o que teve o maior número de ocupados estimados: 363.413 

ocupações (44,38 % dos ocupados da região Sudeste e 19,44 % do total de ocupados no Brasil) 

em 2006. Em seguida, o Rio de Janeiro teve estimados 199.330 ocupados: 24,34 % das 

ocupações do Sudeste e 10,66 % das ocupações que ocorrem no país. Minas Gerais, o terceiro 

Estado brasileiro em termos de número de ocupados estimados no turismo contou 197.117 

ocupações (24,07 % das ocupações da região Sudeste e 10,54 % das ocupações do Brasil). 

Bahia (com 140.558 ocupações) e Pernambuco (com 106.892) completam o grupo dos cinco 

Estados que tiveram mais de 100.000 ocupados no turismo, estimados pelo IPEA (2007). Os 

mais de 140 mil ocupados estimados na Bahia, em 2006, correspondiam a 27,17 % dos ocupados 

do Nordeste e a 7,52 % dos ocupados do Brasil. Em Pernambuco, os 106.892 ocupados diziam 

respeito a 20,66 % das ocupações no Nordeste e a 5,72 % das ocupações no Brasil. 
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Figura 11. Brasil: número de ocupados estimados e percentual de informalidade no turismo por Estado (2006).  
Fonte: IPEA (2007). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

Apenas o Distrito Federal e os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro apresentaram 

percentuais de informalidade abaixo dos 50 % dos ocupados em suas respectivas unidades 

territoriais. Mesmo assim, os valores são muito próximos a 50 %, evidência do elevado grau 
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de informalidade a que estão submetidos à grande maioria dos trabalhadores do turismo no 

Brasil. Rio de Janeiro e Distrito-Federal apresentaram percentuais de informalidade muito 

semelhantes: 46,63 e 46,65 % respectivamente, mas, se considerando que o Estado do Rio 

de Janeiro é o segundo em número total de ocupações, podemos observar que sua 

contribuição para o montante de informais no Brasil foi muito mais significativa do que no 

Distrito Federal. Foram mais de 92.000 ocupados informais estimados para o Rio de Janeiro, 

em 2006, contra pouco mais de 16.000 no Distrito Federal. O mesmo se aplica a São Paulo e 

de modo mais contundente, pois este Estado apresentou um percentual de informalidade 

nas ocupações do turismo de 49,44 %, ou seja, mais de 179 mil ocupados estimados de São 

Paulo exerceram suas atividades profissionais na informalidade. 

Em termos relativos, a condição da informalidade parece ser mais submetida aos 

trabalhadores do turismo nas regiões Nordeste e Norte do país, pois são os Estados destas 

duas regiões que apresentaram as maiores taxas de informalidade, segundo as estimativas 

do IPEA (2007). Piauí, Paraíba, Roraima, Maranhão, Pará e Tocantins foram os Estados que 

apresentaram os maiores percentuais estimados de informalidade, superiores a 75,01 %, 

com destaque para o Piauí, com 82,78 %, a maior taxa de informalidade entre os ocupados 

no turismo, em 2006. Apesar de não serem os Estados com maiores contingentes de 

ocupados, em conjunto, o total de informais destes Estados ultrapassou os 140 mil. 

Como a informalidade é muito grande nas atividades características do turismo em 

todo o Brasil, quase sempre acima dos 50%, aqueles Estados com maior número de 

ocupados tendem a ter também o maior número de informais. Os cinco Estados com maior 

número absoluto de ocupados informais estimados são os mesmos que apresentaram os 

maiores números absolutos de ocupados totais: São Paulo (179.679), Minas Gerais 

(111.112), Bahia (96.741), Rio de Janeiro (92.928) e Pernambuco (75.987). O que difere é a 

ordem em que aparecem nesta outra classificação, pois o Rio de Janeiro, segundo Estado em 

número de ocupados totais no Brasil, apresentou um número menor de ocupados informais 

do que os Estados de Minas Gerais e da Bahia.  
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PARTE III 

ESTÉTICA DA MERCADORIA, TRABALHO E A PRODUÇÃO DE UM ESPAÇO  

DO TURISMO NO SUL DA BAHIA 

 
 

Cinco anos demoravam os cacaueiros a dar os primeiros frutos. Mas aqueles que foram 
plantados sobre a terra de Sequeiro Grande enfloraram no fim do terceiro ano e produziram 
no quarto. Mesmo os agrônomos que haviam estudado nas faculdades, mesmo os mais velhos 
fazendeiros que entendiam de cacau como ninguém, se espantavam do tamanho dos cocos de 
cacau produzidos. Nasciam frutos enormes, as árvores carregadas desde os troncos até os 
mais altos galhos, cocos de tamanho nunca visto antes, a melhor terra do mundo para o 
plantio do cacau, aquela terra adubada com sangue. 
 

 Jorge Amado, Terras do Sem fim 
 
 

Entrementes, no sul da Bahia, era aberta uma nova frente do sistema de plantation, quando o 
cacau, transferido da região amazônica, encontrou solos adequados e os produtores 
conquistaram uma cota considerável do mercado dos Estados Unidos. Na metade da década 
de 30, cerca de mil km

2
 devem ter sido convertidos na zona do piemonte centrada em Ilhéus. 

Esta forma de derrubada foi um pouco mais benigna que a praticada na zona do café. Em muitas 
fazendas, deixava-se de pé certo número de árvores da floresta primária que propiciavam 
condições de crescimento semelhantes às de seu hábitat nativo, de patamar inferior. Esse 
sistema, chamado cabroca, aumentava a vida produtiva dos pés de cacau e pode ter reduzido o 
perigo de pestes e parasitas. Não foi, contudo, acompanhado de um regime de trabalho mais 
brando. Embora houvessem muitas propriedades de pequeno e médio portes, a maior parte da 
safra era produzida em grandes fazendas. Quase todos os seus trabalhadores eram migrantes, 
porque o cacau não exigia trato durante o ano inteiro. Recrutados de um Nordeste ainda mais 
empobrecido, suas condições de vida eram miseráveis. Raramente voltariam para a mesma 
fazenda e era escassa a poupança que levavam de volta a suas terras natais. 
 

 Warren Dean, A ferro e fogo 

 

 

Mar de ondas perfeitas para o surf ou para a pesca do marlim azul, história, cultura, golfe, 
ilhas paradisíacas, ecoturismo e cidades que inspiraram romances de Jorge Amado. Essa é a 
Costa do Cacau, um dos mais encantadores destinos da Bahia. Formada por cidades como: 
Ilhéus, Itacaré, Uruçuca, Canavieiras, Itabuna e Una. Aqui, visitantes de todo o mundo 
encontram uma completa infraestrutura de turismo com pousadas, hotéis e luxuosos resorts. 
Além das belezas naturais e riquezas históricas incríveis. Com certeza, depois de viver a Bahia 
na Costa do Cacau, não vão faltar motivos para você escrever o seu livro também. A Bahia é 
tudo isso e muito mais. 

 
 Governo da Bahia – Terra de todos nós, Roteiro turístico da Costa do Cacau 

 

 

 

 

 



157 

 

10. DA FORMAÇÃO REGIONAL À PRODUÇÃO DE UMA ZONA TURÍSTICA 

 

 

A atual “microrregião de Ilhéus-Itabuna”, instituída pelo IBGE, abrange 41 municípios 

que correspondem, em sua maior parte, ao território da então “zona do cacau”, estudada 

por Milton Santos, nos anos 1950, bem como ao território da “região cacaueira da Bahia”, 

analisada por Felizola Diniz e Capdeville Duarte, no final dos anos 1970 68. Todos os 

municípios que possuíam a maior parte do seu território inserida na zona do cacau de 

Santos, bem como os que tinham apenas parte do território usado na produção de cacau, 

fazem parte da atual microrregião administrativa do IBGE (figura 12).  

 

 

Figura 12. Localização da microrregião geográfica de Ilhéus-Itabuna (BA). 
Fonte: Nentwig Silva et al  (2000); SEI (2000). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

                                                           
68

 No anexo B dessa tese, apresento as figuras representativas da “zona do cacau” de Santos (1957) e da 
“região cacaueira da Bahia” de Felizola Diniz e Capdeville Duarte (1983). 
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A região cacaueira do sul da Bahia se formou com a difusão e interiorização da 

produção, a partir das antigas vilas coloniais e imperiais, que se localizavam junto às 

desembocaduras dos rios das Almas, de Contas, Cachoeira, Pardo e Jequitinhonha (figura 13).  

 

 

Figura 13. Vilas coloniais e imperiais da atual microrregião de Ilhéus-Itabuna e entorno. 
Fonte: Nentwig Silva et al (2000); SEI (2000); SEI (2003). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

Segundo Santos (1957, p. 59), antes da chegada de ferrovias e rodovias à região, que 

ocorreu somente nos anos 1920, os pequenos portos destas antigas vilas litorâneas(como o 

da Barra do Rio de Contas, atual Itacaré) recolhiam a produção da zona do cacau, 

mandando-a para Salvador, aonde a vinha apanhar cargueiros transatlânticos. De acordo 

com Santos (1957, p. 58), 

 

Não é de admirar que o cacau tenha começado por subir as margens dos rios. Os 
lavradores valiam-se, por um lado, das ricas aluviões e, por outro, das facilidades de 
comunicação que os rios lhe ofereciam. Não havendo, então, no interior da zona, 
outro meio de transporte, além do fluvial, era natural que os plantadores 
preferissem essa vizinhança, espraiando-se, timidamente, pelo interior, onde, por 
motivos idênticos, se fixavam nos vales dos afluentes e subafluentes. Disso se 
beneficiavam os caminhos, abertos na mata, pelos quais, tropas de burros 
escoavam o produto, em demanda dos rios. E na foz, ou perto dela, saída única 
para o mar, vale dizer para os mercados compradores, as cidadezinhas ganhavam 
em animação, à sombra do comércio cacaueiro. 
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Assim, a partir das vilas coloniais se interiorizou a produção e a população, dando 

origem a outras vilas, como Tabocas (atual Itabuna), formada as margens do rio Cachoeira, 

numa posição interiorana de encruzilhada, que a tornou o entreposto interiorano mais 

importante da região. Ilhéus e Itabuna, distantes cerca de 30 quilômetros uma da outra, 

tornaram-se as principais cidades da região e, em conjunto, dão nome à microrregião 

geográfica de IBGE.  

 

 

10.1 Sul da Bahia: de capitania hereditária à zona do cacau 

 

 

De acordo com Mello e Silva et al (1987), uma função de “fronteira de recursos”, do 

território correspondente a atual região de Ilhéus-Itabuna, perdurou até o fim do século 19, 

quando se consolidou a lavoura cacaueira. Nos primeiros 30 anos de colonização, a porção 

costeira da região era muito conhecida pelos portugueses, a chamada por Bueno (1999) de a 

“Costa do Pau-Brasil”, pois era dessa parte do litoral brasileiro que os colonizadores 

extraíam madeira, diretamente ou arrendando, para comercializar na Europa. Em 1534, com 

a criação das capitanias hereditárias, uma faixa de terras de 50 léguas de largura, entre o 

barra do rio Jequiriça, ao norte, e a foz do Jequitinhonha, ao sul, foi doada pelo rei de 

Portugal, Dom João III, à Jorge Figueiredo Correia (MELLO e SILVA et al, 1987) 69.  

Depois de apaziguados os conflitos com os índios tupinambás, nos primeiros anos de 

colonização, os portugueses investiram na lavoura canavieira e iniciando assim o 

povoamento da capitania, que chegou a possuir oito engenhos de açúcar, em 1546 (BUENO, 

1999). Entretanto, a ocorrência de doenças desconhecidas dos europeus e a resistência de 

alguns povos indígenas dificultaram o desenvolvimento da cana em Ilhéus. Para Donato 

(1996, p. 74), depois tornado governador geral do Brasil, em 1557, Mem de Sá entendeu ser 
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 Fidalgo do “el-rei” e escrivão da sua “Real Fazenda”, o donatário, “em razão de seu ofício, não podendo ir 
pessoalmente povoá-la, mandou em seu lugar um cavalheiro castelhano chamado Francisco Rameiro, 
entregando-lhe o controle da Armada, que aprestara com tudo o necessário” (AYRES de CASAL, 1817, p. 226). O 
preposto Rameiro (ou Romero) primeiro se instalou na Ilha de Tinharé, onde se situa Morro de São Paulo, mas 
pouco depois, desgostoso com o sítio, veio com os colonos para a baía do então rio dos “Ilhéos” (atual baía do 
Pontal, do rio Cachoeira), onde fundaram a vila sede da capitania, em 1535, dando-lhe o nome de “São Jorge dos 
Ilhéus”, uma homenagem ao santo do donatário e às ilhas que se encontram na frente a vila (SOUB, 2005, p. 13). 
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parte de seu trabalho consolidar o domínio português onde houvesse contestação indígena, 

movendo rígidas campanhas de guerra no Espírito Santo e na Bahia, em 1558 e 1559 70.  

De acordo com Ribeiro (1995, p. 92), quando da chegada de Mem de Sá como 

governador, a situação era crítica na Bahia, assolada por epidemias e fome, estando os 

índios rebelados contra os colonos, se negando a plantar, acossados cada vez mais para o 

interior. Mem de Sá, aconselhado pelos jesuítas, apelou simultaneamente para a guerra 

contra os índios vizinhos e para a paz do vencedor, ou seja, os missionários a quem 

entregava os índios vencidos. Segundo Ribeiro (1995, p. 92), nesses tempos, foram 

agrupados aproximadamente 34 mil índios em onze paróquias sob a direção dos jesuítas, 

dando origem às missões, povoações que se tornaram vilas, como a de São Miguel da Barra 

do Rio de Contas, a atual cidade de Itacaré. 

Nestas povoações missionárias, a vida indígena era regulada para grupos por sexo e 

por idade, que tinham tarefas prescritas a cumprir, da madrugada ao anoitecer, em horários 

assinalados por sinos: hora de trabalhar na roça, na caça, na pesca, na fiação, na tecelagem 

e, inclusive, com “hora de ler, hora de rezar e hora de ‘fornicar’, porque a população 

diminuía visivelmente”. (RIBEIRO, 1995, p. 93). Depois de proclamar guerra aos Caetés, 

desencadeou-se uma “dissídia”, nos termos de Ribeiro, porque os colonos, ao invés de 

atacar aqueles índios em suas aldeias longínquas, foram caçar os já pacificados que viviam 

dentro das missões jesuíticas, que se despovoavam rapidamente.  

Nessa situação de despovoamento, ocorrem epidemias de varíola (1562-1563) que 

não atingiam só os portugueses, mas também índios, fazendo com que missões de 12 mil 

“almas” virem-se, em pouco tempo, reduzidas a mil (RIBEIRO, 1995, p. 93). Dados de José de 

Anchieta, em sua “Informação dos primeiros aldeamentos”, citados por Ribeiro, registram 

que a população indígena dos arredores da Bahia, avaliada em 80 mil, se viu reduzida a 

menos de 10 mil. Para Ribeiro (1995, p. 94),  
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 Segundo Ayres de Casal (1817, p. 227), “caindo sobre os povoadores os desalmados aimborés (aimorés?), que 
mataram muitos, e obrigaram outros a retirar-se da Bahia, tudo andou para trás. Mem de Sá foi pessoalmente 
socorrer os oprimidos, e fez estrago naquele malfazejo gentio pelos anos de mil quinhentos e sessenta”. Aires 
de Casal faz referência à “batalha dos nadadores”, ocorrida em Ilhéus, em 1559, quando a esquadra de Mem 
de Sá, então governador-geral do Brasil, perseguiu os tupiniquins, destruiu aldeias e massacrou os índios na 
praia do Cururupe (Rio de sangue em tupi-guarani). Manuel Ayres de Casal foi o autor de “Corografia Brazilica” 
ou “Relação historico-geografica do Reino do Brazil” (1817), um compêndio descritivo que inaugurou a edição 
de livros no Brasil. Dedicado à D. João VI que trouxe consigo a Imprensa Régia quando da transferência da 
Corte portuguesa ao Brasil, o livro foi publicado em dois volumes que trazem à relação de cada Província e, 
para cada uma, referências às vilas nela existentes, com descrições de elementos geográficos (naturais, da 
formação espacial, das “gentes”, das produções).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Imprensa_R%C3%A9gia&action=edit
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Ao tempo de Mem de Sá foi que mais se assanharam as três pragas do homem 
branco, representadas pelas pestes, pela guerra e pela escravidão, que se abateram 
mortais sobre os Tupinambá. Ao final, vencidos, seus remanescentes foram 
compelidos até a pagar tributos na reconstrução de fortalezas ou de engenhos. Um 
novo inimigo surge aí: os Aimoré e outros Tapuia que, até então contidos pelos 
Tupinambá, começam a atacar os colonos, despovoando áreas antes prósperas, 
como Ilhéus. 

 

Segundo Melo e Silva et al (1987), entre 1536 e 1570, ciclos de prosperidade e 

decadência da economia canavieira se sucederam, mobilizando breves movimentos 

migratórios de atração e repulsão. As dificuldades econômicas de Ilhéus foram ao encontro 

das estratégias da Coroa Portuguesa, já que a capitania despovoada tornou-se uma barreira 

a evasão de ouro pelo norte de Minas Gerais ou pelo sudoeste baiano, quando a mineração 

foi largamente explorada nos século 17 e 18. As estratégias portuguesas incluiam ainda a 

proibição do comércio entre as capitanias, pelo receio de evasão de capital, bem como para 

evitar laços de solidariedade que pudessem ameaçar o poder real (MELLO e SILVA et al, 1987). 

Ayres de Casal (1817, p. 227) descreveu a “comarca de Ilhéus”, do início do século 19, 

como um “país” montuoso, abundante em águas, quase coberto por matas, onde existem 

diversas madeiras para construção, marcenaria e tinturaria. Além disso, Casal afirmou que, 

na comarca de Ilhéus, quase não haviam sítios onde não prosperassem a mandioca, o café, o 

arroz, o milho, a cana-de-açúcar ou o algodão e que, culturas como as do anil e do cacau 

poderiam ser “lucrosas”. De acordo com Casal (1817), o porto de Ilhéus é “capaz de grandes 

sumacas, e defendido por alguns fortins. Exporta-se daqui farinha, arroz, café, aguardente, 

madeira, e algum cacau” (p. 231). 

A introdução do cacau (theobroma cacao) aconteceu em meados do século 18, quando 

sementes trazidas do Pará foram plantadas nas margens do rio Pardo, numa fazenda em 

Canavieiras (Garcez e Freitas, 1979), município localizado no litoral sul da região. De Canavieiras, 

o cacau foi levado em 1752 para Ilhéus (VIRGENS FILHO, 1993), e segundo Campos citado por 

Mello e Silva et al, 1987), por volta de 1799, a sua difusão já alcançara a Barra do Rio de Contas, 

a atual Itacaré, localizada no norte da região. De acordo com Dean (1996, p. 148), 

 

O cacau era colhido na selva em seu vale nativo amazonense quando Alexandre 
Rodrigues Ferreira constatou essa prática extremamente trabalhosa. Além do mais, 
o cacau, cultivado em seu hábitat nativo, era vulnerável a parasitas co-evoluídos. 
Sua transferência e cultivos, oficialmente estimulados, na floresta litorânea do sul 
da Bahia nos anos de 1780 podem ser contabilizados como uma conquista do 
período. Mesmo assim, levaria mais de um século e meio para se tornar produto de 
exportação significativa. 
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Antes de haver ferrovias e estradas, as iniciativas do plantio de cacau no interior da 

região, em geral, eram feitas por pequenos lavradores que se valiam, primeiro do lombo dos 

burros, e depois dos rios para transportar a produção até um porto na desembocadura dos 

rios. Dos pequenos portos das antigas vilas coloniais, as amêndoas de cacau eram enviadas 

para Salvador e, de lá, exportadas para os Estados Unidos e Europa. Em 1834, se inicia o 

fornecimento regular de amêndoas de cacau para o exterior, estabelecendo a partir de 

então uma nova fase da economia cacaueira regional, caracterizada pela “ruralização” da 

produção e da população (MELLO e SILVA et al, 1987, p. 77) 71.  

 

 

10.2 O trabalho na formação da região cacaueira da Bahia  

 

 

Segundo Garcez e Freitas (1979, p. 21), as exportações regionais de amêndoas de 

cacau, que registraram um volume de aproximadamente 26,5 toneladas no ano de 1834, 

alcançaram em 1860 em torno de 579 toneladas. Entre 1860 e 1890, com a lavoura 

cacaueira se expandindo mais rapidamente, as exportações alcançaram, neste último ano, a 

marca de 3.503 toneladas de amêndoas de cacau (Garcez e Freitas, 1979, p. 21). Neste 

período, do mesmo modo que a produção de cacau, a população das pequenas vilas cresce 

também significativamente, como resultado de um intenso processo migratório. Entre 1890 

e 1920, a população da região cresceu em torno de 337,84 %, em função das levas de 
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 Foi ao longo do século 19, que o cacau passou de um produto menor à produto de exportação (FURTADO, 
2007), apesar da “importância relativa do cacau em fins do século XIX ainda era relativamente pequena, 
representando tão só 1,5 por cento do valor das exportações do país nos anos (18)90” (p. 212). Segundo Garcez 
e Freitas (1979, p. 21), a expansão da lavoura cacaueira foi possível com a introdução de variedades mais 
resistentes (as variedades “Pará” e “Maranhão”) que possibilitaram a extensão das roças pelas encostas, já que 
a primeira variedade introduzida na Bahia ocupou inicialmente as terras ribeirinhas, em função de ser 
extremamente exigente quanto ao grau de umidade do solo. De acordo com Andrade (1970, p. 76), por ser o 
cacau uma planta muito exigente, em termos de condições de clima e solo, encontra-se insulado em uma 
extensa área do Sul da Bahia, onde a temperatura média anual é superior a 24° Celsius e as precipitações 
médias oscilam entre 1.300 e 2.000 mimlímetros, distribuídas por quase todo o ano. Apresentando solos 
característicamente espessos e oriundos da decomposição de rochas cristalinas, era a região primitivamente 
recoberta por densa floresta tropical, destruída apenas parcialmente para o cultivo do cacau. Segundo Andrade 
(1970, p. 76), a planta é cultivada tanto nas várzeas dos rios como nas encostas, sendo as variedades 
distribuídas de acordo com o maior ou menor grau de exigência quanto às condições edáficas. 
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imigrantes, a maioria vinda das regiões pobres e secas do sertão nordestino (Mello e Silva et 

al, 1987, p. 81), notadamente do Estado de Sergipe. 

Ainda antes da mecanização, nos primeiros decênios do século 20, as produções 

anuais de cacau em amêndoas passaram das dezenas de milhares aos milhares de toneladas. 

Na zona do cacau, segundo Santos (1957, p. 102), em 1925, foram produzidos 70.468 

toneladas de amêndoas de cacau, em 1935, foram 120.162 e, em 1955, atingiram as 144.584 

toneladas 72. Para Diniz e Duarte (1983, p. 37), as três primeiras décadas do século 20 

correspondem a “formação da região”, quando a uma sociedade se formou em torno da 

organização do sistema produtivo, definindo estruturas políticas e ideológicas de reprodução 

social. O comércio exportador de cacau, mais de um século depois da introdução, organizou 

a economia “de forma capitalista, de conteúdo mercantilista, porque permitiu todo um 

processo de acumulação” (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 39). 

Uma corrida pelo desbravamento das terras para o plantio de cacau, nas primeiras 

décadas do século 20, atraiu migrantes do interior do Nordeste, crentes na esperança de se 

tornarem proprietários ou de, simplesmente, venderem sua força de trabalho nas fazendas. 

De acordo com Diniz e Duarte (1983, p. 39), estruturou-se uma sociedade formada por uma 

classe dominante de grandes produtores e comerciantes, e outra baixa, formada por 

lavradores e pequenos comerciantes, bem como pelos “burareiros”, um misto de produtores 

e comerciantes que, apesar de pequenos proprietários, viviam em condição social e de 

renda igual a dos trabalhadores assalariados. De acordo com Diniz e Duarte (1983, p. 108), 

que usaram dados do censo agropecuário de 1975 do IBGE, 189 mil pessoas estavam 

empregadas na atividade agrícola regional, em 1975, universo constituído quase todo por 

trabalhadores de cacau, já que a lavoura absorvia na época mais de 90 % da produção 

vegetal da região e, muitos municípios, mais de 90 % da produção agrícola (que inclui a 

produção animal).  

Esse universo de quase 200 mil trabalhadores era constituído metade por burareiros 

e metade por assalariados: barcaceiros, tropeiros, cabos de turma, tiradores, cortadores, 

além de administradores e gerentes (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 116). Segundo Baiardi (1984, 
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 De acordo com Potsch (1955, p. 160), a produção de cacau brasileira, em 1954, foi de 151.618 toneladas, 
sendo a Bahia, ou melhor, o sul da Bahia, responsável por mais de 96,6 % (146.580 t). Os demais Estados 
responsáveis pela produção nacional de cacau, naquele ano de 1954, segundo Potsch, foram Espírito Santo 
(3.237 t), Pará (982 t), Amazonas (766 t), Minas Gerais (19 t) Pernambuco (16 t), Amapá (10 t) e Maranhão (8 t). 
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p. 313), a cacauicultura conservou a estrutura produtiva do século 19, que subordina o 

trabalho ao capital, em dois níveis: entre o “capital agrícola” e os “assalariados”, e entre a 

“unidade de produção capitalista” e a “unidade de produção familiar”. Para os assalariados, 

a subordinação se dá pela extração da mais-valia do trabalhador precarizado e, para as 

unidades familiares, a subordinação acontece pela sub-remuneração do trabalho vivo, 

quando repassam o produto de seu trabalho (amêndoas de cacau ou alimentos) a preço 

baixo para as unidades capitalistas. 

Segundo Andrade (1970, pp. 76-77), por ser uma cultura comercial por excelência e 

feita, quase sempre, por proprietários absenteístas, a produção de cacau provocou o 

desaparecimento de culturas de subsistência nas áreas onde os solos lhe são favoráveis, 

estimulando a concentração de propriedade. A produção cacaueira favorece a distinção de 

classes, afirma Andrade, existindo, de um lado, proprietários de grandes e médias fazendas, 

pequenos proprietários, capatazes e administradores, e de outro, trabalhadores que só são 

numerosos na época de colheita, que se estende de abril a agosto e de setembro a 

dezembro. Conta Andrade (1970, p. 77), nos demais meses do ano, é pequeno o número de 

trabalhadores utilizados pelas fazendas e o desemprego domina na região, daí a existência 

de migrações sazonais feitas por trabalhadores vindos de outras áreas nos períodos de 

colheita que, ao fim dela, voltam para suas casas ou migram para outra região.  

Referindo-se aos anos 1970, Andrade (1977, pp. 146) afirma que as grandes fazendas 

pontilham na paisagem, aparecendo com verdadeiras clareiras na floresta, na medida em 

que a cultura do cacau, por ter sido tradicionalmente feita no sistema de “cabruca” 

(sombreamento), pouco modificou a paisagem. As fazendas, segundo Andrade, se destacam 

na paisagem pela localização de suas sedes, pelas casas de moradia dos proprietários e de 

seus prepostos, pelos armazéns e pelas “barcaças”, onde o cacau é posto a secar. Em 

contraste, conta Andrade, as casas dos pequenos proprietários (burareiros), que muitas 

vezes cultivam a terra com as próprias mãos, são construídas de taipa e se confundem com 

as habitações dos trabalhadores assalariados. 

De acordo com Santos e Silveira (2001, p. 124), a produção brasileira de cacau 

historicamente se concentra na Bahia: em 1940 eram 95,24 % da área cultivada no país e 

96,06 % da quantidade produzida. Segundo Dean (1996, p. 314), o plantio de cacau se 

expandiu enquanto os preços aumentaram, até 1986, ocupando sete km2 naquele ano, 

sendo uma parcela cada vez maior plantada em regime de abertura de clareiras, porque os 
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empréstimos só eram concedidos aos que seguissem as recomendações do centro de 

pesquisa 73.  

Os burareiros, necessitando de um uso mais intensivo de suas poucas terras, foram 

os mais impelidos a eliminar a “cabruca”, o tradicional sistema de sombreamento dos pés de 

cacau, no qual o lavrador limpava apenas o sub-bosque da floresta para o plantio, deixando 

algumas árvores de dossel por sobre a plantação. Apesar de ser considerada por 

ambientalistas como preferível ao sistema de abertura de clareiras, a cabruca é um sistema 

que de fato não conserva e, muito menos, preserva a floresta como meio biodiverso, mas 

apenas enquanto paisagem aparente de floresta, ou seja, forma sem conteúdo. Dean (1996) 

afirma que a cabruca não preservava a floresta remanescente, só detinha sua execução, pois 

quando as árvores da floresta primária envelheciam, elas não se reproduziam. “As árvores de 

sombra, nas fazendas mais velhas, algumas datando da década de 1910, estavam sendo 

cortadas antes de desabar na cabeça dos trabalhadores” (DEAN, 1996, p. 314-315).  

A velha estrutura produtiva sofre com o caráter de instabilidade econômica da 

monocultura cacaueira, que sempre submeteu à região a períodos de decadência e 

estagnação, motivadas por excedentes de produção, diminuição de demanda (guerras 

mundiais), incertezas climáticas, variações de preços, flutuações de câmbio, concorrência 

africana e latino-americana, pragas, etc. Em 1991, o Sul da Bahia detinha 92,8 % da 

produção brasileira, em grande parte, destinada à exportação, competindo com a produção 

dos países africanos do Golfo da Guiné (ANDRADE, 1997, p. 124).  

Apesar do aumento da importância relativa de produções de cacau no Pará e no 

Espírito Santo, a primazia continua sendo baiana: em 1996, 83,57 da área cultivada no país e 

79,52 % da produção nacional (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 124). Entretanto, ao final do 

século 20, a região chegou submersa numa crise iniciada ao fim dos anos 1980, 

desencadeada por uma tendência declinante dos preços de mercado do cacau e pela 

ocorrência de doenças causadas pelos fungos “vassoura-de-bruxa” e “podridão-parda”. 
                                                           
73

 Segundo Andrade (1970, p. 77), a produção baiana de cacau oscilou de 131.723 (em 1953) para 194.693 
toneladas (em 1967), com aumento de produtividade no período: de 404 kg/ha (em 1953) para 1.042 kg/há 
(em 1967). Segundo Virgens Filho et al (1993, p. 9), entre 1963 e 1986, a produtividade da cacauicultura 
elevou-se de 300 para 700 kg/ha/ano, assim como a produção que passou de 106 mil para 430 mil 
toneladas/ano. O aumento de produção e de produtividade, observado nos anos 1960 e 1970, advém da 
criação, em 1957, pelo Governo Federal, da “Comissão Executiva do Plano de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira” (CEPLAC), que promoveu ações financiadoras e de pesquisa. Na década de 1970, a produção de 
cacau na região cacaueira da Bahia cresceu 52,2 % (169 mil toneladas em 1970 para 257 mil em 1980), mas de 
acordo com Diniz e Duarte (1983, p. 130), a maior expressão do crescimento foi até 1975 (255 mil toneladas).  
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Segundo a Companha de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER, 2004, p. 

40), a produção baiana de cacau se reduziu pela metade no início dos 1990, de 355 mil 

toneladas na safra de 1989-90 para 156 mil toneladas na de 1996-1997.  

A brusca redução da produção de amêndoas de cacau trouxe consigo mudanças no 

uso das terras e na distribuição da população que vive na região. Na década de 1990, a 

população absoluta da região manteve-se na casa do um milhão de habitantes, entretanto, a 

urbanização se ampliou 15 %, fazendo com que os urbanos fossem mais de 800 mil, no final 

da década (IBGE, 1991; 2001). Por sua vez, no campo, a população diminui 33 %, já tornando 

menos de 300 mil, o número de rurais, cada vez mais empurrados para fora das fazendas em 

razão da decadência do cacau. A população regional total decresceu discretamente, cerca de 

3,0 % de acordo com os recenseamentos do IBGE (1991; 2001). Passou de 1.130.142 

habitantes, em 1991, para 1.096.188 em 2000.  

Todavia, a dinâmica rural-urbana foi importante, já que a população urbana cresceu 

15,93 % (passando de 691.548 habitantes, em 1991, para 801.743, em 2000) e a população 

rural decresceu 33,01 % no período (eram 438.594 habitantes, em 1991, e 294.445 em 

2000). Assim, a proporção de urbanos na região passou de 61,19 %, em 1991, para 73,13%, 

em 2000, enquanto que o de rurais, que era de 38,81 %, em 1991, reduziu-se para 26,87 %, 

em 2000. Quinze sedes dos municípios da região com população entre 20.000 e 100.000 

habitantes, em 2000, foram classificadas como centros urbanos em espaços rurais 

consolidados, mas de frágil dinamismo recente e elevada desigualdade social (BITOUN, 

2005). Outras vinte e quatro sedes de municípios, com menos de 20.000 habitantes em 

2000, foram classificadas como pequenas cidades com poucas atividades urbanas em 

espaços rurais consolidados, mas de frágil dinamismo recente 74. Os municípios de Ilhéus e 

de Itabuna são os únicos da microrregião que possuem centenas de milhares de 

habitantes: 184.231 e 204.710 habitantes respectivamente em 2010 (IBGE, 2010).  
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 No apêndice D desta tese, apresento uma figura representativa dos tipos de cidades da microrregião de 
Ilhéus-Itabuna, de acordo com Bitoun (2005). 
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10.3 Costa do cacau: de região produtora à zona turística  

 

 

É no contexto da recente decadência da economia cacaueira, de muito menos 

emprego nas fazendas e de incremento da urbanização, que o turismo chega à microrregião 

de Ilhéus-Itabuna, de modo notável a partir dos anos 1990, como uma política pública de 

desenvolvimento econômico. Legitimado por uma espécie de governança, que envolve o 

poder público em suas três esferas, a iniciativa privada, comunidades locais e Organizações 

Não Governamentais (ONGs), o PRODETUR I se propôs como “instrumento de intervenção 

governamental de caráter multisetorial que busca convergir ações nas áreas de 

infraestrutura pública, promoção e educação para o turismo nas regiões prioritárias” (BAHIA, 

2005, p. 42).  

O PRODETUR foi criado na Bahia, em 1991, reproduzindo as diretrizes neoliberais do 

Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), ou seja, disciplinar a atividade econômica do turismo 

tanto no setor privado, com subsídios ao planejamento e a execução, quanto no público, por 

meio da remodelação dos produtos turísticos visando uma diversificação da oferta. As ações 

do governo estadual na atividade turística foram reforçadas a partir da efetivação e da 

integração da Bahia no PRODETUR/NE, em 1995. De acordo com Chiapetti (2009, p. 141), foi 

nesse momento que o investimento em infraestrutura pôs à disposição de investidores 

privados, um território instrumentalizado para uso de grandes empresas turísticas. Além da 

melhoria das vias de circulação (estradas, aeroportos), o Estado promoveu uma normatização 

ambiental, garantindo a natureza ‘protegida’ e recuperando o patrimônio histórico. 

 Na primeira metade da década de 1990, enquanto os investimentos em 

infraestrutura se concentraram em Salvador, no litoral Norte e em Porto Seguro, as ações 

do estado promoveram a criação de uma política ambiental que criou inúmeras unidades 

de conservação de uso sustentável, bem como implantou um marketing para vender a 

Bahia como mercadoria do turismo. De acordo com BAHIA (2005, p. 45), a estratégia 

original do programa se fundamenta em quatro vertentes, “principais e complementares, 

quais sejam: infraestrutura turística, proteção ambiental, marketing turístico e educação 

para o turismo”. À estratégia original do PRODETUR I, foram incorporadas as políticas de 

preservação, resgate e proteção do patrimônio cultural do Estado. “Considerada 

patrimônio da Bahia e de sua gente e uma força vigorosa capaz de promover o Estado, 
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nacional e internacionalmente, a cultura tem sido vista como instrumento de diferenciação 

da oferta turística baiana” (BAHIA, 2005. p. 45).  

Para diferenciar a “oferta turística”, a cultura se junta à natureza para definir o 

“potencial turístico de cada região”, matéria para a produção estética da mercadoria do 

turismo na Bahia 75. Para as políticas do PRODETUR, é possível fazer de um subespaço 

litorâneo da região cacaueira uma “zona turística prioritária”, atribuindo-lhe uma identidade 

pitoresca, a “Costa do Cacau”, que abrangeria o litoral de Canavieiras, Una, Ilhéus, Uruçuca e 

Itacaré, além da cidade de Itabuna 76. A zona turística tem Ilhéus (por via aérea),  Itabuna e 

Itacaré (por via terrestre) como portas de entrada, para turistas que possam consumir o 

litoral por meio da rodovia BA-001. Segundo o PRODETUR I, o conjunto de atrativos e 

diferenciais dos municípios da Costa do Cacau sugere o desenvolvimento de cinco categorias 

de turismo: o ecoturismo (vinculado ou não a esportes de aventura), o turismo de lazer em 

resorts, o turismo de pesca, o turismo histórico-cultural e o turismo de negócios, congressos 

e eventos para o eixo Ilhéus-Itabuna. 

O governo do Estado vende o produto turístico “Costa do Cacau”, se apropriando das 

propriedades do espaço regional, com o objetivo de criar interesse nos turistas e agregar 

valor à mercadoria do turismo na Bahia. Segundo a publicidade do “Governo da Bahia – terra 

de todos nós”, estampada em um roteiro turístico publicado pela SETUR-BA, “a Costa do 

cacau já inspirou muitos romances” e que “com certeza, depois de viver a Bahia na costa do 

cacau, não vão faltar motivos para você escrever o seu livro também” (figura 14). O texto 

                                                           
75

 O PRODETUR I da Bahia primeiro foi desenvolvido, e coordenado pela BAHIATURSA (Empresa de Turismo da 
Bahia), com a participação da Secretaria do Planejamento orientando as ações culturais. A partir de 1995, a 
gestão do PRODETUR I foi assumida pela recém-criada Secretaria da Cultura e Turismo do Estado (SCT), 
supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento do Turismo (SUDETUR), esta a executora estadual 
por força do contrato dos financiamentos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco do 
Nordeste (BNB). As ações culturais foram criadas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC), pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) e pela Fundação Pedro Calmon – Centro de 
Memória e Arquivo Público da Bahia (FPC), sob a supervisão da Superintendência de Cultura. 
 
76

 Belmonte, apesar de município da região cacaueira, foi incluído pelo PRODETUR I na “Costa do 
Descobrimento”, em função do acesso pelos municípios vizinhos do sul, notadamente Porto Seguro, que 
polariza essa zona turística. Além da Costa do Cacau e da Costa do Descobrimento, o PRODETUR I elegeu outras 
cinco regiões prioritárias para serem objetos de políticas do turismo: Costa dos Coqueiros, Baía de Todos os 
Santos (incluindo Salvador), Costa do Dendê, Costa das Baleias e Chapada Diamantina. Já sob as políticas do 
PRODETUR II, quatro novas zonas turísticas foram criadas: Caminhos do Oeste, Lagos do São Francisco, Vale do 
Jiquiriçá e Caminhos do Sertão. No anexo C desta tese, apresento uma figura representativa da distribuição 
espacial das zonas turísticas da Bahia definidas pelo PRODETUR II. 
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evoca os livros de Jorge Amado ambientados na região, alguns publicados em diversos 

países e adaptados para televisão e cinema, como “Gabriela, cravo e canela” 77.  

 

  

Figura 14. Reprodução da capa e da contracapa do roteiro turístico Costa do Cacau. 
Fonte: Revista roteiro turístico Costa do Cacau (Costa do Cacau Comunicação e Assessoria Ltda). 

  

Da fama internacional de Jorge Amado, das florestas pseudo-sustentáveis do cacau, 

da cultura e da natureza regional, se apropria o turismo para vender a mercadoria “turismo 

na costa do cacau”. Fragmentos do texto da contracapa do roteiro turístico sugerem o que 

fazer, o que visitar e o que pensar enquanto se viaja pelo Sul da Bahia: O “mar de ondas 

perfeitas para o surf ou para a pesca do marlim azul”; “cidades que inspiraram romances de 

Jorge Amado”; “esta é a costa do cacau, um dos mais encantadores destinos da Bahia”. 

 

 

 

                                                           
77

 Nascido em Ferradas, distrito de Itabuna, registrado em Ilhéus e criado na zona do cacau, Jorge Amado 
escreveu muita ficção de fundo histórico, tendo como ambiente a região Sul da Bahia. Em “Terras do Sem Fim”, 
de 1942, por exemplo, Jorge Amado conta a história da formação regional, do desbravamento das florestas ao 
surgimento de cidades, em meio a uma disputa pela “mata de Sequeiro Grande” (na atual Itajuípe). Travada por 
coronéis nos primeiros anos do século 20, a estória conta como os fazendeiros da época conquistaram sua 
riqueza, quase sempre por meio do desbravamento pioneiro das florestas, violência e roubo de terras. 
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10.4 O uso do espaço regional para a produção do turismo 

 

 

Além da seleção de zonas turísticas prioritárias, o PRODETUR I indicou para elas a 

aplicação seletiva de investimentos em saneamento, energia, construção de estradas, 

aeroportos e recuperação de patrimônio histórico, financiados com recursos liberados pelo 

BID e Banco do Nordeste. Entre as ações concluídas, na primeira fase do PRODETUR-BA, a 

pavimentação do trecho Ilhéus-Itacaré da rodovia BA-001, que foi concluída em maio de 

1998, a um custo final de 18.058.000 de dólares (GONÇALVES, 2002, p. 109). A 

pavimentação da BA-001, justificada pela necessidade de integração regional de Itacaré, 

atraiu capitais imobiliários, com incorporações de terra pra fins de especulação, e 

empresariais, com investimentos principalmente em hotelaria, de diferentes níveis, das 

pequenas pousadas aos resorts (figura 15).  

 

 

Figura 15. Investimentos em hotelaria previstos (em vermelho) e concluídos (em azul) até 2004, na Costa do 
Cacau, entre Ilhéus e Itacaré.  
Fonte: BAHIA (2005, p. 132). 
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Ao longo da estrada, entre Ilhéus e Itacaré, se intensificam as aquisições de imóveis 

para a exploração de atividades turísticas e comerciais, ou para se constituírem reservas de 

capital ou para uma futura moradia. Segundo Chiapetti (2009, p. 146), de  

 
Um cenário historicamente construído, em que as áreas de praia tinham baixo valor 
econômico e eram frequentadas por surfistas, pescadores e turistas ‘alternativos’ 
(...), começaram a ser objeto de disputa, primeiro por especuladores que se 
anteciparam à valorização dos imóveis, devido às obras de infraestrutura, como a 
construção da rodovia, a criação das APAs e do Parque do Conduru; depois por 
grupos de investidores atraídos pelas oportunidades também dos incentivos 
governamentais. 

 

Com o PRODETUR II, a interessada integração física da Costa do Cacau com a Costa 

do Dendê se realiza, após a construção de uma ponte sobre o rio de Contas, na altura de 

Itacaré, que permitiu estender a BA-001 até Camamu. É o pólo turístico “Litoral Sul”, que 

agrupa a Costa do Cacau e a Costa do Dendê, na perspectiva de instrumentalizar o espaço 

regional para a adoção de políticas de desenvolvimento do turismo (fotos 11 e 12).  

 

  

Foto 11. Placa indicativa da ponte sobre o rio de Contas na BA-001. 
Foto 12. Placa sugerindo o caráter ecológico da recente ligação Itacaré-Camamu. 
Fotografias: Edvânia Tôrres Aguiar Gomes, junho de 2010. 
 

Agora integrada por rodovia também à Salvador, a Costa do Cacau cada vez mais 

assume seu papel na reestruturação do turismo na Bahia, em função do valor atrativo das 

paisagens de Mata Atlântica e do patrimônio arquitetônico e cultural da região. A inserção 

do turismo é justificada como alternativa de desenvolvimento, ao ponto de se divulgar como 

a única solução, conforme Chiapetti (2009, p. 146), 

 

Embora vários segmentos da sociedade e do Estado se organizem para fazer da 
atividade turística “um bom negócio para todos”, aproveitando-se da “dádiva de 
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deus”, é importante ressaltar que o modelo de planejamento da atividade - 
conduzido pelos Programas do Estado da Bahia, com investimentos prioritários 
para grandes obras de infraestrutura e de normatização do território, para 
qualificar e oferecer lugares como recurso vantajoso ao investimento - privilegia, 
seletivamente, as grandes corporações de capitais nacionais e internacionais. 
Atropelados pelo novo período de fluidez e competitividade, os investimentos não 
levam em consideração as especificidades do lugar e a atividade turística passa a 
ser divulgada como a única possibilidade de investimentos. 

 

O “ambiente natural” (“praias, matas, rios, cachoeiras, clima”) é a primeira 

característica de Itacaré relacionada pela HVS International (2005), como capaz de estruturar 

um “destino diferenciado”, definido “sobre como os recursos serão utilizados para geração de 

fluxo e receita, e quais os resultados esperados por colocar esses recursos em uso turístico” (p. 

14). Além do ambiente natural de Itacaré, o “povo” (considerando cultura, hospitalidade, 

hábitos) e a “atmosfera” (liberdade, atividade, prazer, descanso), são os atributos do lugar 

“colocados em uso turístico de forma inovadora, criativa, responsável e organizada” (HVS 

INTERNATIONAL, 2005, p. 9). Para a empresa, o turismo se traduz em “benefícios evidentes” 

para a comunidade de Itacaré e “bons negócios” para os empresários, sugerindo um 

desenvolvimento que leva a “convivência harmônica” entre comunidade, empresários e 

turistas 78. 

A HVS International é uma empresa que, entre outros serviços, elabora consultorias 

em sustentabilidade ambiental, notadamente para a hotelaria. Em 2005, a HVS International 

publicou um programa de “diretrizes para o desenvolvimento turístico sustentável” de 

Itacaré, elaborado como resultado de uma consultoria contratada pelo Instituto de Turismo 

de Itacaré (ITI), uma “organização da sociedade civil de direito público” (OSCIP), um cluster, 

arranjo produtivo local. O ITI, que foi fundado em 2005, tem entre seus sócios fundadores 

importantes empreendedores hoteleiros, como os resorts Txai, Vilas de São José e 

Warapuru. Os resorts se tornaram o grande destaque de Itacaré no mercado turístico, sendo 

os que lá se instalaram, considerados pela revista Viagem e Turismo (2009), como “os mais 

bem integrados à natureza” (Txai Resort, Itacaré Village e Itacaré Ecoresort).  

Sofisticados, os resorts oferecem serviços de alto padrão hoteleiro, em espaços de 

consumo exclusivo e, o que se consome de fato, além dos serviços hoteleiros, são as 

praias, florestas e cachoeiras, vendidas como pedaços da natureza sustentada de Itacaré. 

Chiapetti (2009, p. 159) esclarece que, na Costa do Cacau, além de resorts, os 
                                                           
78

 http://www.hvs.com 
 

http://www.hvs.com/
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equipamentos turísticos voltados à hospedagem de elevado padrão, são também “condo-

resorts” ou “condo-hotéis”, pelo fato de que alguns resorts são empreendimentos de uso 

misto (hospedagem e residência), mas sempre de altíssimo padrão 79. Segundo Chiapetti 

(2009, p. 159), os resorts e condo-resorts se instalaram em Itacaré, a partir da 

pavimentação da BA-001, sempre vinculando suas imagens aos conceitos “politicamente 

corretos” do ecoturismo. De acordo com Chiapetti (2009, p. 159), o primeiro condo-resort 

na Costa do Cacau foi o condomínio Villas de São José, construído em 1990, entre a 

rodovia e a praia de São José, em Itacaré, numa área de 176 hectares, onde estão 

instalados o Ecoresort Itacaré e o Village Itacaré. O condomínio possui residências usadas 

por turistas quando estes compram um tempo de hospedagem anual no resort, podendo 

também se hospedar em outros hotéis conveniados ao sistema. 

Outro empreendimento do conceito resort e hotel- residência é o do Txai Resort, que 

começou a funcionar a partir do ano de 2000, mas já concebido com a aquisição da fazenda 

Boa Sorte (100 ha), no ano de 1996, às margens da BA-001 (CHIAPETTI, 2009). O Txai resort 

“possui 20 residências privadas de alto padrão, frequentadas principalmente por 

empresários estrangeiros, celebridades artísticas nacionais e internacionais, o que fez com 

que a região fosse divulgada nas principais revistas especializadas em turismo do mundo” (p. 

159). De acordo com Chiapetti, no ano de 2004, mais um hotel residência começou a ser 

implantado em Itacaré, na praia da Engenhoca, um empreendimento denominado 

“Warapuru”, pertencente a grupo de capital português, que pretende instalar ali o “primeiro 

hotel seis estrelas da América Latina”. Composto de uma estrutura de hospedagem de alto 

padrão, o Warapuru possui 18 residências de 700 m2 em terrenos superiores a 5000 m2, 

“avaliadas em dois milhões de dólares cada e todas já foram vendidas”. Segundo a revista 

Lonely Planet (2010, p. 51), o bilionário empreendimento de capital português, que 
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 Citando Gylle y Fernandes, Chiapetti (2009, p. 159) afirma que “turismo-residencial” é praticado há décadas na 
Europa, com percentuais de até 30% de residências “não permanentes” em alguns lugares da Espanha, bem como 
elevadas taxas dessa espécie de segunda residência na Itália, Grécia e Portugal, para pessoas da Alemanha, Reino 
Unido e Holanda. Para Silveira (1997, p. 41), os resorts talvez sejam a forma organizacional turística mais moderna 
que centraliza um conjunto de serviços, tratando-se de um sistema de objetos produzidos com um particular 
sistema organizacional, caracterizados pela rigidez dos condomínios fechados e dos calendários. Combinando 
hotel e casa de férias, os resorts demandam grandes investimentos em publicidade, oferecendo uma paisagem 
única e uma infraestrutura globalizada para disputar consumidores com outros lugares, inclusive, com a 
possibilidade de intercâmbio de semanas com centros do mundo inteiro. Para as empresas, o sistema de resorts é 
mais flexível do que o tradicional sistema hoteleiro, já que permite as firmas comandar o calendário de uso do 
complexo turístico, de modo a evitar os interstícios temporais e os custos de manutenção. 
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pretendia fazer “um hotel sem paralelo” na praia da Engenhoca, “acabou em ruínas” no 

emaranhado de “ecolicenças”, nunca obtidas. 

Este tipo de empreendimento se desenvolve em Itacaré, por meio de um sistema de 

comercialização imobiliária chamado de “casa fractional”, segundo a empresa EKO 

Arquitetura e Construção 80. De acordo com a empresa, é um empreendimento de “casas de 

férias”, baseadas num conceito de “multipropriedade”, pois quem compra uma propriedade 

nesse sistema, está comprando uma fração do empreendimento que, de fato, corresponde a 

um “tempo de uso” da residência por parte do, digamos, coproprietário. Em Itacaré, os 

proprietários das casas fractionais, como turistas, tem acesso aos serviços hoteleiros do 

empreendimento, inclusive, permitindo a hospedagem em outros empreendimentos 

conveniados de mesmo tipo (foto 13). 

 

 

Foto 13. Reprodução parcial de outdoor publicitário em Itacaré (BA). 
Fotografia: Paulo Fernando Meliani, setembro de 2010. 

  

Voltados para turistas internacionais, os resorts e hotéis-residência são 

empreendimentos imobiliários de capital estrangeiro, que incorporam terras no litoral de 

Itacaré, como destaca Chiapetti (2009, p. 159-160): um grupo sueco (“Nobis”), em 2005, 

adquiriu uma área de oito hectares na praia do Rezende (na cidade de Itacaré), um grupo 

português está negociando uma área próxima à praia do Pontal (no norte do município) e 

um grupo irlandês pretende construir um resort na praia de Itacarezinho, na costa sul de 

Itacaré. Por meio de um quadro, Chiapetti mostra que não é apenas em Itacaré, que o 
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 http://www.itacareparadise.com.br 

http://www.itacareparadise.com.br/
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capital estrangeiro investe em empreendimentos turísticos, já que existem outros 

investimentos de mesma natureza em outras partes do litoral da região (quadro 5). 

 

 

Quadro 5. Investimentos em equipamentos turísticos na Costa do Cacau (previstos e em andamento até 2010).  
Fonte: Chiapetti (2009, p. 160). 

 

 Segundo Luchiari (2002, p. 118), os grandes projetos para o turismo internacional, 

impulsionados pelas políticas públicas, têm incorporado os lugares atrativos no Brasil por 

meio de verticalidades que, gestadas na economia global, incidem nas horizontalidades dos 

lugares. O modelo de resorts implantados no litoral nordestino, afirma Luchiari, é um 

“produto-padrão” muito semelhante ao modelo do Caribe, ou seja, é um modelo 

hegemônico, planejado a partir de concepções externas, que não se importa com as formas 

de organização socioespacial pré-existentes: vilas de pescadores, jangadeiros, artesãos, etc. 
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11. ITACARÉ: DA NATUREZA DE UM LUGAR A UM LUGAR DE NATUREZA  

 

 

O município de Itacaré, localizado no litoral do Estado da Bahia (figura 16), possui 

uma área de 746,9 Km2  e uma população estimada, em 2007, de 24.720 habitantes, sendo 

58,05 % contados como urbanos (IBGE, 2008), ou seja, 11.478 pessoas morando no distrito-

sede e outras 2.872 no distrito interiorano de Taboquinhas 81. 

 

 

Figura 16. Localização do município de Itacaré, litoral do Estado da Bahia. 
Fonte: Nentwig Silva et al  (2000); SEI (2000). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

O uso do espaço no distrito-sede de Itacaré evidencia uma “urbanização turística”, 

nos termos de Mullins (1991), que se produz pela construção de pousadas, bares, 

restaurantes, comércios de souvenires e artesanato, agências de ecoturismo, locadoras de 

veículos e de equipamentos esportivos, “lan houses”, e de outros serviços para os turistas. 

Para além da urbanização turística, uma urbanização de fato, que se dá pela atração 

populacional gerada pela expectativa de trabalho no turismo, de famílias que ocupam 

baixios e encostas, formando bairros sem infraestrutura básica no entorno da, até pouco 

tempo, inóspita vila de pescadores de Itacaré. 

Atualmente, as ações aplicadas ao desenvolvimento do turismo na Bahia têm como 

base o PRODETUR II que, projetado para o período 2003-2020, reúne políticas públicas que 

se dizem voltadas para a melhoria das condições institucionais, a expansão da infraestrutura 
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 De acordo com os primeiros resultados do Censo 2010, divulgados pelo IBGE, Itacaré possui 24.340 habitantes, 
sendo que 13.670 são moradores urbanos e 10.670 são moradores rurais. Os dados distritais, que permitiriam 
identificar o tamanho da população urbana na sede e em Taboquinhas, ainda não foram divulgados. 
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e a qualificação da atividade turística do Estado da Bahia. Entre as ações já empreendidas 

que dizem respeito à Itacaré e a costa do cacau, a construção de uma ponte sobre o rio de 

Contas, na altura de Itacaré, que permitiu a extensão da rodovia BA-001 até Camamu, 

diminuindo inclusive a distância terrestre entre o sul da Bahia e a capital Salvador. 

Inaugurada em outubro de 2009, a ponte sobre o rio de Contas já interfere na dinâmica do 

turismo regional, modificando de certo modo os fluxos de turistas e os períodos de estada 

em Itacaré. 

 

 

11.1 Barra do rio de Contas: de aldeamento indígena a porto cacaueiro 

 

 

A origem de Itacaré remonta o início do século 18, quando num aldeamento indígena 

dos jesuítas, na foz do rio de Contas, o padre Luís de Grã mandou construir uma capela em 

memória a São Miguel, batizando a capela de “São Miguel da Barra do Rio de Contas” (IBGE, 

1958, p. 306). Segundo o IBGE, em 1718, a capela foi elevada à categoria de “freguesia”, o 

que sugere uma povoação, pelo menos um grupo de paroquianos. Por ordem de Dom 

Sebastião Monteiro de Vide. Em 1732, a povoação de São Miguel foi elevada tanto à 

categoria de Vila quanto à categoria de Município, quando por ordem da então donatária da 

Capitania de Ilhéus, Ana Maria Ataíde e Castro, chamada Condessa de Resende, passou a ser 

denominada “Vila da Barra do Rio de Contas” (IBGE, 1958, p. 306). A igreja de São Miguel, 

que tem em sua fachada a inscrição “1723” (provável ano do fim da obra), na perspectiva de 

patrimônio cultural, agrega valor ao turismo, como objeto que encarna a história do lugar, 

um aspecto interessado a um dos olhares do turista (fotos 14 e 15).  

A vila da “Barra do Rio de Contas”, que depois se chamou Itacaré, já nasceu como 

espaço derivado, pois por um decreto anterior da coroa portuguesa, de 1648, todas as vilas 

ao norte de Ilhéus deveriam produzir alimentos para prover a capital da colônia, a cidade da 

Bahia (Salvador), que nessas épocas era entornada pela monocultura da cana de açúcar. Nos 

primórdios, assim como em Camamu, Boipeba e Cairu, na Barra do Rio de Contas se 

produziram arroz e farinha de mandioca para ser enviar a Salvador (Mello e Silva et al, 1987, 

p. 50). De acordo com Ayres de Casal (1817, p. 231), 
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Rio de Contas, vila medíocre e aprazível, situada pouco dentro da embocadura, na 
margem meridional do rio, que lhe empresta o nome, e forma um bom porto para 
sumacas, entre duas ribeiras de mui desigual volume, e cujas águas são excelentes 
para temperar ferramentas. Tem uma igreja paroquial dedicada a S. Miguel, e uma 
ponte de pedra na ribeira grande, que é a superior. O povo é obrigado pela câmara 
com certas penas a cultivar a quantidade de pés de mandioca, que lhes prescreve à 
proporção de escravos, que cada lavrador possui; o que faz sair daqui grande 
número de embarcações com farinha para a capital.  

 

 

  

Foto 14. Itacaré: praça de São Miguel e igreja ao fundo. 
Foto 15: Matriz São Miguel: painel turístico informativo com cronologia histórica. 
Fotografias: (14) desconhecido, anos 1950 e (15) Edvânia Tôrres Aguiar Gomes, junho 2010. 

 

O rio de Contas era uma via de integração entre litoral-interior, já que nasce na 

Chapada Diamantina e atravessa o sertão baiano até chegar ao mar, na foz do rio, onde se 

instalou o aldeamento indígena e o pequeno porto que deu origem à Itacaré (fotos 16 e 17) 

82. Com a introdução do cacau na região, a vila da Barra do Rio de Contas tornou-se porto, 

um entreposto que comandou a conquista de sua hinterlândia, ao longo do século 19, 

fazendo surgir vilarejos ao largo do rio, como Taboquinhas (atual distrito de Itacaré) e Itapira 

(atual cidade de Ubaitaba). Antes de o transporte mecanizado chegar à região, a produção 

da zona do cacau se repartia pelos portos das antigas vilas coloniais. Ao final do século 19, o 
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 Esta função original do rio de Contas, de via de integração sertão-litoral, é descrita por Spix e Martius (1976, 
p. 151), que passaram pela Vila da Barra do Rio de Contas no final da década de 1820. Segundo os viajantes 
alemães, as pequenas embarcações fundeadas no porto levavam produtos do Alto Rio de Contas (fumo, 
toicinho, couro e peles) para Salvador, de onde vinham pelas mesmas embarcações os gêneros de necessidade 
para a província. Cabe resaltar que nas descrições de Spix e Martius não existem referências ao cacau ou à 
amêndoas de cacau, sugerindo-nos que, no início do século 19, a função de porto cacaueiro ainda não era 
importante na Barra do Rio de Contas.  
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porto da Barra do Rio de Contas chegou mesmo a rivalizar com o de Ilhéus na exportação de 

amêndoas de cacau, como em 1900, quando exportou 6.793 contra 5.991 toneladas 

exportadas por Ilhéus (SANTOS, 1957, p. 57).  

 

 

Foto 16 e 17. Itacaré: foz do rio de Contas (posição da cidade). 
Fotografia: (16) Paulo Fernando Meliani, 2007 e (17) CONDER (2002). 

 

Entretanto, o porto no rio de Contas perdeu parte de sua importância como 

entreposto comercial, com a chegada da ferrovia até Itapira (Ubaitaba), em 1923, num ramal 

que a ligava com Ilhéus (CONDER, 2004, p. 6). A posição de “ponta de trilhos” fortaleceu 

Itapira, deslocando a função de entreposto comercial da maior parte da produção do interior 

da região para lá. Com a ferrovia, o principal da produção no vale do rio de Contas que era 

levada a Barra do Rio de Contas, como as produzidas no entorno de Taboquinhas, passaram 

a ser transportadas em lombo de burro para Itapira e, de lá, de trem para Ilhéus. Foi já neste 

contexto de perda de importância portuária comercial, que a Barra do Rio de Contas, depois 

de ter sido incorporada politicamente por Itapira (Ubaitaba), torna a ser, no mesmo ano, 

sede municipal e recebe a denominação de “Itacaré” (IBGE, 1958, p. 306).  

O termo “Itacaré”, que em língua tupi significa “pedra torta”, é uma provável alusão 

às estruturas bandadas e sinuosas das rochas metamórficas, que afloram junto à foz do rio 

de Contas, bem como por toda a costa sul do município. Segundo a CONDER (2004, p. 6), 

“costumava-se dizer que, em Taboquinhas ficavam as sedes das fazendas (local para ganhar 

dinheiro), e na cidade de Itacaré, as casas das famílias dos fazendeiros”. No centro de 

Itacaré, se veem traços da antiga Barra do Rio de Contas, da época em que o lugar era porto 

e morada de coronéis do cacau. Estreitas ruas remontam o tempo dos sobrados neoclássicos 
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feitos pelos fazendeiros que, atualmente, em alguns casos, estão sendo usados como espaço 

físico para serviços do turismo (pousadas, bares e restaurantes) e, de modo menos 

importante, para o marketing do turismo da costa do cacau (fotos 18 e 19).  

 

    

Foto 18 e 19. Centro de Itacaré: casarões neocoloniais do início de século 20. 
Fotografias: (18) Paulo Fernando Meliani, 2002; (19) Edvânia Tôrres Aguiar Gomes, junho de 2010. 

 

Muito antes de se construírem os casarões, a vila da barra do rio de Contas consistia 

no espaço entre a igreja de São Miguel e os dois pequenos portos do rio de Contas: o “porto 

da frente”, que serve embarcações maiores (na época do cacau vinham Salvador e Ilhéus), e 

o “porto de trás”, que atende pequenos barcos de lavradores e pescadores (foto 20). Essa 

pequena zona portuária é o centro histórico, o núcleo original, onde a cidade nasceu e se fez 

em seus primeiros momentos. Chegar a Itacaré só era possível pelo rio, já que a Ladeira 

Grande, a saída por terra, só foi feita em meados dos 1960, como ligação para uma estrada 

até Ubaitaba, cidade vizinha a 40 km de distância.  

Mesmo com a ligação viária com Ubaitaba, o acesso à cidade de Itacaré era difícil, por 

estradas de terra que cruzam morros em uma região de clima tropical úmido. O relevo 

costeiro de Itacaré se caracteriza pela ocorrência de mares de morros, que alcançam o mar 

formando pequenas praias entremeadas por costões rochosos (fotos 21 e 22). Sobre este 

relevo se distribuem fragmentos de Mata Atlântica, que concedem a paisagem uma estética 

usada para a atração de turistas, como o de “paraíso ecológico tropical”.  
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Foto 20. Itacaré: mosaico de fotografias aéreas de 1964.  
Fotografia: Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul (1964). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

 

  

Foto 21. Itacaré: relevo planáltico em contato com o mar. 
Foto 22. Itacaré: praia do Resende. 
Fotografias: (21) http://www.itacare-ba.net/; (22) Paulo Fernando Meliani, setembro 2010. 
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11.2 Itacaré: de vila de pescadores a destino ecoturístico 

 

 

Estetizado por uma natureza idealizada, Itacaré se torna mercadoria valorizada em 

função da raridade do produto, ao mesmo tempo em que a vila de pescadores transforma-

se em destino turístico. O potencial do turismo de natureza já era conhecido dos 

planejadores, desde os anos 1980, quando praticamente só os surfistas se interessavam 

em viajar à Itacaré. Ao que parece, o surfe abriu o caminho para o turismo, pois foram 

surfistas os primeiros a chegar para consumir o lugar, inclusive divulgando as “trips” no sul 

da Bahia em revistas de circulação nacional. O próprio “ser surfista”, nos anos 1970 e 80, 

significava viajar em busca de ondas perfeitas, num paraíso perdido em meio à “natureza 

intocada”, longe da “babilônia”. 

Em consonância com a premissa de se criar raridades ambientais, na perspectiva da 

atração de recursos e turistas, já no início dos 1990, a ação do Estado pautou-se na criação 

de áreas de proteção ambiental (APA), um tipo de unidade de conservação onde é 

permitido o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que submetidas ao 

enquadramento no plano de manejo. De acordo com Chiapetti (2009, p. 153), a 

normatização do território baiano para a preservação ambiental ocorreu por decretos e 

portarias federais, estaduais e municipais em que 140 unidades de conservação da 

natureza (UCs) foram criadas. Uma profusão de UCs ocorreu a partir do momento em que 

o turismo passou a representar um modo de viabilizar empréstimos aos investimentos no 

Estado da Bahia. A partir de 1990, foram criadas 37 unidades de proteção integral, como 

estações ecológicas, reservas biológicas, parques, monumentos naturais e refúgios de vida 

silvestre, além das 94 unidades de uso sustentável, identificadas por 38 APAs e 51 reservas 

particulares do patrimônio natural.  

Entre as dezenas de APAs criadas pelo governo do Estado da Bahia, para a costa do 

cacau foi criada a APA da Costa de Itacaré-Serra Grande, em 1993 (figura 17) 83. O primeiro 

“Plano de Manejo - Zoneamento e Plano de Gestão” da APA da Costa de Itacaré-Serra 
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 As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) pertencem a categoria de unidades de conservação do “Grupo de 
Unidades de Uso Sustentável”, definida pela Lei Federal nº 9.985, que estabelece o SNUC - Sistema Federal 
de Unidades de Conservação da Natureza (BRASIL, 2000). O desenvolvimento de atividades econômicas no 
território de uma APA é permitido, desde que sejam respeitados os critérios legalmente estabelecidos em 
um plano de manejo.  
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Grande foi elaborado por VeS ENGENHEIROS CONSULTORES (1996B) e aprovado pelo 

CEPRAM (Conselho Estadual do Meio Ambiente) em 1996. O perímetro original (que 

depois foi expandido), da APA de Itacaré-Serra Grande, circunda uma área de 168 km2 que, 

a partir do oceano, ocupa uma faixa costeira de 6 km de largura por 28 km de 

comprimento, ao largo do litoral entre a cidade de Itacaré e a vila de Serra Grande, no 

município de Uruçuca. O primeiro plano para a APA de Itacaré-Serra Grande foi feito em 

1996, por uma empresa de engenharia de Salvador (VeS Engenheiros Consultores 1996A; 

1996B), que apresentou um diagnóstico e um plano de manejo à BAHIATURSA, com base 

na ideologia do desenvolvimento sustentável.  

 

 

Figura 17. Localização do perímetro original da APA da Costa de Itacaré-Serra Grande. 
Fonte: Mendonça (1979); CONDER (2004). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

Atravessando a APA, a “estrada-parque”, o trecho da BA-001 que liga Ilhéus a Itacaré, 

construída em bases sustentáveis, cruza remanescentes de Mata Atlântica, fazendo uso de 

questionáveis equipamentos “ecologicamente corretos” (como redes na copa das árvores ou 

manilhas por debaixo da estrada para a travessia de animais), como se, com eles, fosse 

possível evitar a fragmentação ambiental. Foi a partir da pavimentação da estrada, concluída 

em 1998, que Itacaré entrou na moda como destino turístico, atraindo cada vez mais 



184 

 

surfistas e ecoturistas, muitos estrangeiros, que geralmente viajam em busca de um lugar 

inóspito e exótico 84.  

Durante o dia, os turistas praticam esportes, fazem trilhas, visitam cachoeiras e 

praias, enquanto que, à noite, consomem todo um “burburinho” decorrente de sua própria 

reunião, como luaus e baladas, em geral festas reggae ou bailes de forró. Com o acesso 

pavimentado, Itacaré tornou-se a “bola da vez”, o “novo destino”, divulgado na capa de 

revistas de turismo (Figura 18), inclusive pela visita de artistas e atletas, como o tenista 

catarinense Gustavo Kuerten, que se “refugiou” em Itacaré logo após ter ganhado o torneio 

de Roland Garros, na França, em 2001. 

 

 

Figura 18. Reprodução parcial da Folha do Turismo de maio de 2002. 
Fonte: Folha do Turismo (2002). 

 

Com a inserção plena do turismo em Itacaré, a partir dos anos 2000, a recente 

dinâmica econômica incrementou a urbanização do município, nítida na transformação da 

estrutura demográfica e na expansão de áreas ocupadas no entorno da vila, bem como a 
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 Outra unidade de conservação da natureza, desta vez de proteção integral, foi criada em 1997, o “Parque 
Estadual da Serra do Condurú” (PESC), como forma compensação pelos impactos ambientais causados com a 
construção da estrada-parque, solicitada por ambientalistas. Localizado numa posição mais interiorana, mas 
ainda junto à costa de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, o PESC trouxe problemas para famílias de posseiros instalados 
ali, já que, numa unidade de proteção integral, as terras devem ser desapropriadas e, desse moroso processo, 
derivam aborrecimentos, frustrações e injustiças. Segundo Chiapetti (2009, p. 156), a criação do PESC teve 
grande impacto para as famílias aí residentes, principalmente para aquelas que trabalhavam a terra na 
condição de posseiros, pois a morosidade do Estado da Bahia em regularizar a situação de posse, impede que 
os proprietários recebam a indenização e também que possam trabalhar em suas terras. Para Chiapetti (2009), 
“a criação do PESC, antes da preservação da natureza, se caracteriza mais como um apoio e um atrativo 
fundamental para a difusão da atividade turística associada à conservação da natureza” (p. 155).  
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adensamento das formas urbanas no centro. Segundo o IBGE (1991; 2001; 2008), em 

Itacaré, os percentuais de população urbana têm aumentado nas últimas décadas, 

denotando o claro processo de urbanização no município: 23,19% (4.275 habitantes) em 

1991; 43,87% (7.951 habitantes) em 2000; 58,05% (14.350 habitantes) em 2007 85.  

Na sede do município, na cidade de Itacaré e entorno, onde os serviços turísticos 

estão mais concentrados, houve um importante crescimento da população urbana, entre 

1991 e 2007, de mais de 393 %: eram 2.324 habitantes em 1991, 5.712 em 2000, e 11.478 

em 2007 (IBGE, 1991; 2001; 2008). A paisagem do centro de Itacaré reflete a atual função de 

destino turístico, concentrando os serviços de alojamento (pousadas), de alimentação (bares 

e restaurantes), de comunicação por internet, de agências de ecoturismo, locadoras de 

veículos, lojas de souvenires e de aluguel de equipamentos esportivos, etc. (fotos 23 e 24). 

 

 

Fotos 23 e 24. Itacaré: serviços para turistas no caminho das praias (Pituba). 
Fotografias: Paulo Fernando Meliani, setembro 2010. 

 

Em espaços turísticos há certa homogeneidade de funções espaciais e de usos da 

terra, derivados deste aproveitamento econômico específico. Estradas, aeroportos e portos 

permitem o acesso ao destino turístico, para uma localidade identificada como tal e que 

possui, ou alega possuir, os elementos que possibilitarão ao turista a satisfação com o 

produto que pretende consumir. Esta satisfação, que vai além das amenidades ou do 

potencial recreativo do lugar, inclui fundamentalmente a existência de estabelecimentos 
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 De acordo com os primeiros resultados do Censo 2010, o percentual de população urbana em Itacaré é de 
56,16 % (13.670 habitantes) (IBGE, 2010). 
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que ofereçam serviços de apoio aos turistas, como meios de hospedagem, alimentação, 

transportes, lazer, etc.  

E assim, ao seu modo, o espaço de Itacaré começou a ser produzido na perspectiva do 

turismo, mas somente ao fim da década de 1990, pois, antes disso, os visitantes de Itacaré só 

tinham como opção o camping “selvagem” (sem infraestrutura sanitária) ou negociar 

hospedagem e alimentação diretamente com famílias locais, tipo pagando por um lugar pra 

dormir e encomendando refeições. Na década de 1970, o espaço da vila de Itacaré se restringia 

basicamente ao centro (arredores da zona portuária e da igreja de São Miguel), a faixa lateral da 

Ladeira Grande e os ainda pequenos bairros do “Marimbondo” e o dos “Alagados” (atual “São 

Miguel”), bem como algumas poucas áreas próximas as praias da Tiririca e da Ribeira (foto 25), 

que correspondia, segundo Silva (2007, p. 17), a uma área de 44,36 hectares.  

 

 

Foto 25. Itacaré: mosaico de fotografias aéreas de 2002. 
Fotografia: CONDER, 2002. Edição de Ludmila Girardi Alves e Paulo Fernando Meliani. 
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A expansão urbana torna-se mais significativa, nos anos 1980, se considerarmos o 

registro no Cartório de Imóveis de Itacaré, em 1983, do loteamento "Conchas do Mar I", 

localizado a leste do núcleo histórico da cidade, em uma grande área subjacente a praia da 

Concha. Na análise da evolução urbana, consideramos a implantação deste loteamento, 

como parte do processo expansivo dos anos 1980, apesar da pouca ocupação dos seus lotes 

nos primeiros anos após o registro (figura 19).  

 

 

Figura 19. Cidade de Itacaré: evolução urbana (1980 – 2003).  
Fonte: Meliani, Silva e Gomes (2007); CONDER (2004; 2002). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

Nesse caso, é evidente a “antecipação espacial”, que se constitui, de acordo com 

Lobato Corrêa (2007, p. 39), numa prática que pode ser definida pela localização de uma 

atividade, em um dado local, antes que as condições favoráveis tenham sido satisfeitas. A 

antecipação espacial significa “reserva de território”, uma maneira de “garantir para o futuro 

próximo o controle de uma dada organização, garantindo assim as possibilidades, via 
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ampliação do espaço de atuação, de condições de suas condições de produção” (CORRÊA, 

2007, p. 39) 86. Atualmente, o loteamento Conchas do Mar I é espaço para moradias de padrão 

mais elevado, bem como de muitas das mais sofisticadas pousadas de Itacaré. A implantação 

do loteamento reverberou, ainda nos anos 1980, na formação do bairro da “Pituba”, junto ao 

“caminho das praias”, em sua porção mais proximal ao centro, pois antigos moradores da área 

do loteamento Conchas do Mar I, considerados invasores, foram deslocados para a Pituba, 

com o intuito de viabilizar a implantação e a comercialização dos lotes.  

O bairro dos Alagados (hoje conhecido como São Miguel) também é considerado 

uma ocupação da fazenda que se tornou o loteamento Conchas do Mar, mas ali não houve 

retirada dos ocupantes. No período 1980-1990, forma-se também o bairro da “Passagem”, 

num antigo local de isolamento para doentes de “bexiga” (varíola), a oeste do centro, e que 

serve atualmente como alternativa de moradia para parte das classes populares de Itacaré. 

De acordo com Silva (2007, p. 17), as áreas urbanizadas da cidade de Itacaré se ampliaram 

em 42,28 hectares, na década de 1980, praticamente duplicando no período, já que 

passaram a contar, no fim da década, com 86,64 hectares. 

Entre 1990 e 2003, as formas urbanas se adensam na Pituba e se expandem com a 

segunda etapa do loteamento Conchas do Mar (em 1998) e a ocupação da encosta leste da 

colina da Ladeira Grande, onde se formou então bairro da “Rua da Linha”, atual “Santo 

Antônio” (fotos 26 e 27). A implantação da rodoviária de Itacaré bem próximo ao início da 

Rua da Linha, em 1994, bem como as obras de pavimentação da rodovia BA-001, concluída 

em 1998, contribuiu para a expansão da ocupação dessa área. Com a implantação da 

rodoviária na base da encosta, ocorreu uma valorização da área do entorno, em função da 

constituição de um espaço funcional, inclusive com a feira que funciona junto à rodoviária.  

Durante a pavimentação da estrada, muitos trabalhadores vindos de fora da cidade 

se instalaram no bairro, contribuindo para a expansão da ocupação da encosta. Entre outros 

serviços, oficinas mecânicas e lojas de materiais de construção se multiplicaram ao longo da 

ladeira, próximo à entrada de outros loteamentos que surgiram no entorno da cidade 
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 Assim como a “seletividade espacial”, a “fragmentação-remembramento espacial”, a “marginalização 
espacial” e a “reprodução da região produtora”, a antecipação espacial faz parte das “práticas espaciais” 
enunciadas por Corrêa (2007, p. 35). As práticas espaciais são um conjunto de ações espacialmente localizadas, 
que provocam impactos diretos sobre o espaço, alterando-o em parte ou no todo, ou ainda, preservando-o em 
suas formas e interações espaciais. Afirma Corrêa que, essas práticas resultam, de um lado, da consciência que 
o homem tem da “diferenciação espacial” e, de outro, de diversos projetos derivados de cada tipo de 
sociedade, que são engendrados para viabilizar a existência e a reprodução de uma atividade ou de uma 
empresa, de uma cultura específica ou da própria sociedade como um todo.  
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(“Outeiro de Santo Antônio” e “Bosques de Itacaré”). Nesse período entre 1990 e 2003, o 

espaço urbano da Itacaré torna-se cada vez mais adensado nas suas formas edificadas, e se 

expande 64,46 hectares que, somados a área urbana consolidada no início do período (86,64 

hectares), totalizam uma área urbana de 150,59 hectares, em 2003 (SILVA, 2007, p. 19).  

 

 

Foto 26. Itacaré: loteamento Conchas do Mar II. 
Foto 27. Itacaré: bairro de Santo Antônio. 
Fotografias: Paulo Fernando Meliani, (19) setembro de 2010; (20) julho de 2007. 

 

Em Itacaré, a inserção do turismo produz espaços caracteristicamente urbanos, não 

apenas derivados da implantação da infraestrutura específica, mas também em decorrência 

de aspectos não controlados pela atividade, como a atração populacional que o turismo 

provoca enquanto promessa de emprego. A emergência do turismo em Itacaré, na 

perspectiva de seu desenvolvimento, incrementa o poder de atração das pessoas, seja o de 

atrair turistas ou o de atrair trabalhadores sem emprego. A mesma ordem econômica que 

seleciona Itacaré como destino turístico, que direciona a aplicação de investimentos em 

infraestrutura e dinamiza o fluxo de turistas, determina o uso da terra: dos espaços 

valorizados como os locais de visitação e hospedagem, às encostas e baixadas ainda 

desvalorizadas, onde habita a maioria da população local, excluída dos lucros do turismo. 

A questão habitacional relaciona-se diretamente com a recente urbanização do 

distrito-sede, num processo que promove grande demanda por imóveis e uma, 

consequente, especulação imobiliária sobre os terrenos mais próximos ao centro e praias. 

Atrelados à questão habitacional, estão alguns problemas socioambientais, como os de 

saneamento básico, em especial as deficiências de coleta e destino do esgoto e do lixo 

urbano. Como a rede de esgotos, recém-implantada, é restrita ao centro e alguns bairros 
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contíguos a este, as soluções sanitárias adotadas, geralmente fossas e ligações diretas em 

cursos d’água, se constituem em problemas sociais e ecológicos, que vão desde a 

proliferação de doenças até modificações na dinâmica dos sistemas naturais dos solos e das 

águas (fotos 28 e 29).  

 

   

Fotos 28 e 29. Itacaré: ligações sanitárias diretas em cursos d’água. 
Fotografias: Paulo Fernando Meliani, julho de 2007; (21) Bairro São Miguel; (22) Bairro da Passagem. 

 

O lixo produzido na cidade se constitui um grande problema socioambiental de 

Itacaré, já que o município não conta com aterros sanitários, sendo parte do lixo despejado a 

“céu aberto” em uma área de cabeceira de drenagem do rio Canoeiro, onde pessoas vivem 

em situação degradante e humilhante, a “catar” algo que possa lhes ajudar na subsistência. 

O esgoto retirado das fossas por caminhões tem um destino semelhante ao do lixo, só que 

com um agravante, é lançado em uma área de cabeceira de drenagem do rio Jeribucassu, rio 

que tem parte de suas águas captada para o abastecimento público da cidade de Itacaré. 

Desde 1996, a rede de abastecimento de água da cidade recebe contribuição do rio 

Jeribucassu, em virtude do riacho da Ribeira, onde está a captação mais antiga e utilizada, 

não contemplar a demanda em determinadas épocas do ano, especialmente quando da 

maior presença de turistas.  

O turismo em Itacaré parece se reproduzir do mesmo modo que fez em alguns outros 

lugares: depois de “descobertos” e tornados “moda”, vão se degradando pelo excesso de 

uma produção alheia e descuidada. Thévenin (2009, p. 120), que estudou a mercantilização 

do espaço pelo turismo no município de Cairu, na Bahia, afirma que por mais que se tente 

ocultar problemas socioambientais, as contradições engendradas pela produção do turismo 
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“entram em choque” com a imagem criada pela propaganda turística. Esgoto a “céu aberto”, 

excesso de construções na orla, formação de favelas, entre outras mazelas do 

desenvolvimento urbano capitalista, segundo Thévenin, irão gerar descontentamento nos 

turistas, que tem uma expectativa, criada pela estética da mercadoria, de encontrar um 

paraíso longe das contradições existentes nos lugares em que vivem. 

 Degradados, os lugares turísticos entram numa espécie de obsolescência, tornando-

se estagnados ou decadentes em função da saída do capital turístico para outros lugares, em 

sua sanha de manter elevadas as taxas de lucro. Thévenin (2009, p. 114) dá como exemplo, a 

também baiana Ilha de Itaparica, outrora importante destino turístico, inclusive 

internacional, que atualmente é, praticamente, apenas um destino turístico nacional, quiçá 

somente baiano, um local de férias para famílias que tem ali suas casas de veraneio. 

Segundo Luchiari (1998, pp. 20-21), a maioria das análises do fenômeno turístico mostra que 

lugares atrativos são descobertos pelas elites e, depois de saturados pelo turismo de massa, 

são substituídos por novos lugares. Nesse processo, quanto mais próximos e acessíveis aos 

centros emissores de turistas, mais rapidamente esses novos lugares são incorporados, 

como que preanunciando o esgotamento de outro ou, nos termos da concepção econômica, 

do final do ciclo de vida do produto. A “morte” dos lugares turísticos, para Luchiari, é 

“naturalizada” por um ciclo de exploração que é dinamizado pelo despertar, no turismo de 

elite e no mercado, da necessidade de descoberta de um “novo lugar/produto”. 

 Apesar do pouco tempo de inserção do turismo, pouco mais de dez anos, o espaço de 

Itacaré já se mostra transfigurado e bastante desgastado pela exploração turística, inclusive 

com a saturação de alguns tipos de empreendimentos. Numa breve caminhada pela ainda 

pequena vila, é possível avistar várias placas anunciando a venda de pousadas (fotos 30 e 

31), muitas delas já fechadas e outras, ainda, sobrevivendo graças a parcerias com 

operadoras de turismo de massa, como a CVC Turismo de São Paulo. Parece que Itacaré, 

mesmo antes de se consolidar como destino turístico, vive um estágio de “estagnação” ou 

até de “declínio”, considerando o modelo evolucionário do “ciclo de vida turístico” elaborado 

por Butler (PEARCE, 2003, p. 47). 

Segundo Pearce (2003, p. 47), entre os modelos que evidenciam mudanças na 

evolução dos movimentos turísticos, ou do desenvolvimento de estruturas do turismo, o 

modelo evolucionário mais amplamente testado é do “ciclo de vida de área turística” de 

Butler. Argumentando as áreas turísticas são dinâmicas e que evoluem com o tempo, Butler 
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elaborou uma sequência hipotética de estágios: “exploração, envolvimento, 

desenvolvimento, consolidação, estagnação, rejuvenescimento ou declínio”. Cada estágio 

seria acompanhado por mudanças na natureza na extensão das instalações, bem como no 

abastecimento dessas instalações, como descreve Pearce (2003, p. 47):  

 

Instalações não específicas para turistas são as que existem no primeiro 
estágio; as do estágio de desenvolvimento são fornecidas basicamente por 
habitantes locais, quando então, já na fase de desenvolvimento, o 
envolvimento e o controle local declinam rapidamente, á medida que 
instalações mais modernas e elaboradas são proporcionadas por 
empreendedores externos, e autoridades regionais e nacionais assumem a 
responsabilidade pelo planejamento. 
 

   

Fotos 30 e 31. Itacaré: pousadas à venda no loteamento Conchas do Mar. 

Fotografias: Paulo Fernando Meliani, setembro de 2010. 
 

Por meio do desenvolvimento hoteleiro, notadamente da expansão dos grupos 

hoteleiros, também é possível, segundo Condès (2004, p. 282), analisar a estruturação do 

mercado turístico. Para Condès, num primeiro momento, os mercados menos maduros se 

caracterizam por uma predominância de estruturas locais, que não respondem a todas as 

exigências estrangeiras em matéria de conforto. Num segundo momento, estes mercados 

são penetrados por grupos hoteleiros estrangeiros (redes integradas) de forma seletiva, nas 

capitais, por exemplo, em função das necessidades do comércio internacional ou em lugares 

litorâneos para atender clientes de lazer. No terceiro momento, o sucesso da fase 

precedente gera o desenvolvimento de projetos de melhorias e ampliação, muitas vezes, 

seguidas pelo desenvolvimento do turismo de massa, em função de diárias econômicas 

promocionais para os países emissores. 
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11.3 A produção de espaços seletivos e exclusivos do turismo em Itacaré 

 

 

A dinâmica do turismo produz espaços em Itacaré, na medida em que os 

equipamentos turísticos vão sendo instalados, com maior densidade na cidade de Itacaré e 

em espaços selecionados nos costões do litoral sul, onde se construíram os resorts, de 

acordo com conceitos de baixa densidade e integração com a natureza (figura 20). Com a 

inserção do ecoturismo, em sua variante de esportes de aventura, a vila interiorana do 

distrito de Taboquinhas tem recebido ecoturistas que, entre outros esportes de aventura na 

natureza, praticam o rafting nas corredeiras do rio de Contas que existem por ali. 

 

 

Figura 20. Localização da cidade de Itacaré e dos resorts e praias da costa sul. 
Fonte: Google Maps; Meliani, Silva e Gomes (2007). Edição de Paulo Fernando Meliani. 

 

De acordo com Shaw and Williams (2004, p. 267), apesar dos enclaves produzidos 

pelos resorts não serem algo novo, os “novos resorts” tem criado mais espaços exclusivos 

para turistas, conduzindo a exploração do trabalho e a marginalização de grupos sociais 

particulares nas comunidades locais. Em Itacaré, tem ocorrido uma seleção e uma produção 

de espaços para o consumo de turistas que, justamente por serem turistas, pressupõe-se 

que tenham condições para pagar pelo lazer nas férias. Portanto, os espaços seletivos do 

turismo em Itacaré não são produzidos para aqueles que não têm condições de neles 

consumir, estes estão excluídos de seu uso pleno, sendo muitas vezes considerados 

indesejáveis como usuários por sua condição de classe. Assim, exclusivos, os espaços do 

turismo só podem ser plenamente vividos por quem pode consumir e, no caso de Itacaré, 
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tornam-se ainda mais exclusivos em função da “privatização” que ocorre em algumas das 

praias do litoral.  

O acesso a algumas praias de Itacaré, como a de São José, Prainha, Jeribucassu e 

Engenhoca, muitas vezes, só é possível mediante pagamento, impedindo quem não têm 

condições financeiras, de usufruir de um bem público. Cercadas, vigiadas e de acesso 

dificílimo (quando não se efetua o pagamento) através de costões e penhascos, algumas 

destas praias são verdadeiros “espaços proibidos”, nos termos de Flusty (citado por Bauman, 

1998, p. 28), para as pessoas que sempre utilizaram estas praias para a pesca, a prática de 

esportes e, de modo mais dramático, para aqueles antigos vendedores ambulantes do lugar 87. 

Desde o início dos anos 1990, quando as unidades de conservação foram criadas na 

região e a pavimentação da estrada era apenas um projeto, o valor das terras em Itacaré 

tem se multiplicado, na medida em que o capital turístico vai se apropriando dos espaços, 

tornando-os mais raros e cobiçados, inclusive por meio da estética da mercadoria do turismo 

de natureza. De acordo com o cartório de registro de imóveis da prefeitura de Itacaré, um 

lote urbano, de pouco mais de 300 m2 no loteamento Conchas do Mar I, era vendido por 8 

mil reais, em 1998. Em 2010, agentes de imobiliárias da cidade avaliaram os lotes ainda sem 

construção do mesmo loteamento, indicando valores entre 120 e 150 mil reais como preço 

de mercado, ou seja, no mínimo 14 vezes maior do que o valor de 1998.  

A valorização das terras reflete o consumo do espaço que vem ocorrendo, na medida 

em que o turismo vai se instalado como atividade produtiva no lugar. Chiapetti (2009, p. 

163) afirma que, além das empresas de capital internacional, muitos estrangeiros, enquanto 

“pessoa física”, também tem adquirido casa, terrenos e fazendas na região, inclusive, o 
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 Segundo Steven Flusty (citado por BAUMAN, 1999, p. 28), espaços públicos tradicionais são cada vez mais 
suplantados por espaços de produção privada (muitas vezes com subsídios públicos), de propriedade e 
administração privadas, para a reunião pública, isto é, “espaços de consumo”. Para Atkinson (2003, p. 1829), a 
crescente comercialização de espaços públicos explica o aumento constante de “códigos restritivos” que 
“filtram” o acesso a eles, justificando-se tais restrições pela questão do medo da segurança física. Flusty (citado 
por BAUMAN, 1999, p. 27), nota a construção num campo novo das áreas metropolitanas, mas que podemos 
reconhecer em outros lugares que não a cidade: a dos “espaços proibidos”, destinados a interceptar, repelir ou 
filtrar alguns dos pretendentes a usuários. De acordo com Bauman (1999, p. 28), Flusty designa alguns destes 
espaços proibidos: (a) o “espaço esquivo”, que não pode ser alcançado, porque as vias de aproximação se 
contorcem, prolongam ou inexistem; (b) o “espaço espinhoso”, o que não pode ser facilmente acessado em 
função da instalação de grades sobre muros ou barras inclinadas que impede as pessoas de se sentar; e (c) o 
“espaço nervoso”, o que não pode ser usado de forma despercebida devido ao monitoramento de patrulhas 
ambulantes e de tecnologias remotas ligadas a estações de segurança. Em destinos turísticos, é comum a 
apropriação privada de espaços públicos, como em praias de Itacaré, onde a construção de espaços “esquivos” 
e “espinhosos” impede o acesso a usuários indesejados, ou seja, “proibindo” o uso do espaço a aqueles 
indivíduos que, por sua condição de classe, não tem a capacidade de consumo esperada pelos empreendedores. 
 



195 

 

“casario antigo das cidades”. De acordo com Chiapetti (2009, p. 163-164), as aquisições de 

imóveis realizadas por estrangeiros devem ser registradas separadamente, num chamado 

“livro vermelho” que, de acordo com o Código Civil Brasileiro (Art. 10, Lei nº 5.709 de 

7/10/1971), é onde se devem constar todos os registros de imóveis urbanos e rurais 

adquiridos por estrangeiros nos municípios, como uma medida de controle federal sobre o 

território da União.  

Em sua pesquisa, Chiapetti constatou que apenas o cartório de Itacaré possui dados 

organizados e que, mesmo havendo uma lei específica que penaliza a falta da organização 

dos dados no “livro vermelho”, não conseguiu obter estes dados nos cartórios do outros 

municípios da Costa do Cacau. Segundo Chiapetti (2009, p. 164), das 2.500 matrículas 

registradas no cartório de Itacaré, 112 são de estrangeiros (4,5 %), correspondentes a 80 

imóveis situados na área urbana e 32 na rural. “Enquanto nos anos de 1979/80 apenas 6 % 

das propriedades foram adquiridas por estrangeiros, nas décadas seguintes estes 

percentuais tiveram grande acréscimo: 23 % na década de 1990 e 71 % na década de 2000” 

(CHIAPETTI, 2009, p. 164) 88.  

Para Chiapetti, apesar dos critérios que normatizam o controle do uso e apropriação 

de terras no território nacional, há uma negligência no cumprimento da lei. A essas questões 

junta-se a facilidade com que estrangeiros, sabidamente, se utilizam do matrimônio ou do 

pagamento de porcentagem no negócio para algum brasileiro, de modo a conseguir a 

propriedade formal dos imóveis. “Estas facilidades, aliadas ao baixo preço dos imóveis 

brasileiros comparado ao mercado europeu, justificam a especulação estrangeira em toda a 

extensão de nosso litoral” (CHIAPETTI , 2009, p. 164). 
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 De acordo com Chiapetti (2009, p. 164), o conjunto de compradores estrangeiros, de imóveis em Itacaré, era 
composto por franceses (30 %); suíços (12 %); portugueses (11 %); norte-americanos (9 %); ingleses (8,5 %); 
italianos (7,5 %); argentinos (4 %); holandeses (3 %); austríacos (2,5 %); espanhóis (2,5 %); irlandeses (2,5 %); 
belgas (2,5 %); alemães (1,5 %); chilenos (1 %); noruegueses (1 %); etíopes (1 %) e israelitas (1 %). 
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12. ESTÉTICA DA MERCADORIA E TRABALHO NO TURISMO EM ITACARÉ 

 

 

A produção de um espaço do turismo no sul da Bahia contou com uma 

“normatização ambiental” que se tornou, segundo Chiapetti (2009, p. 149), a base de 

sustentação para atrair investimentos privados nas zonas turísticas, a partir da política de 

proteção ambiental do PRODETUR, associando turismo e ecologia com o conceito de 

“turismo ecológico”. As normas ambientais instituídas condicionaram a liberação de recursos 

de infraestrutura à obrigatoriedade de audiências públicas e de projetos de educação 

ambiental, como quando da construção do BA-001, já que esta atravessaria a APA de 

Itacaré-Serra Grande. De acordo com Chiapetti (2009, p. 149-150),  

 

Antes de uma política do Estado da Bahia, a associação da atividade turística ao 
conceito de turismo ecológico era uma das exigências do BID. A liberação dos 
recursos do PRODETUR-NE, destinados à construção da rodovia BA 001, ficou 
condicionada à obrigatoriedade de realizar audiências públicas e de realizar um 
projeto de educação ambiental, ações fundamentais para a difusão do conceito de 
“ambientalmente correto”. O objetivo, também, era dar um caráter de legalidade e 
transparência aos investimentos públicos, para que o projeto fosse mais facilmente 
aceito e incorporado pela população, como um projeto de desenvolvimento 
econômico em benefício a todos. As audiências públicas ficaram sob a coordenação 
da BAHIATURSA e a educação ambiental ficou sob a coordenação do Instituto Sócio 
Ambiental do Sul da Bahia (IESB), uma organização não governamental com sede 
em Ilhéus. Foram várias audiências públicas que acabaram possibilitando uma 
grande mobilização dos segmentos sociais locais e a difusão, junto com a 
construção da rodovia, de uma ideologia conservacionista. 

 
 

A ideologia do desenvolvimento sustentável, de caráter conservacionista, é que 

norteou a construção do trecho Ilhéus-Itacaré, já concebido como “estrada-parque”, já que 

supostamente teria adotado alguns dos critérios internacionais de estradas-parque 89. 

Todavia, “mesmo com toda discussão e mobilização da sociedade, apenas alguns critérios 

foram atendidos, como algumas passarelas aéreas e canaletas para o trânsito da fauna local 

entre uma margem e outra e a instalação de placas educativas” (CHIAPETTI, 2009, p. 150).  
                                                           
89

 Segundo Diegues (1994, p. 24), Gifford Pinchot, engenheiro florestal alemão, foi quem criou um movimento 
de “conservação dos recursos”, apregoando o seu uso racional dentro de um contexto de transformação da 
natureza em mercadoria. As ideias de Pinchot sobre uso racional, prevenção de desperdícios e de 
desenvolvimento dos recursos, para muitos, foram precursoras do chamado “desenvolvimento sustentável”. “A 
grande aceitação desse enfoque reside na ideia de que se deve procurar o maior bem para o benefício da 
maioria, incluindo as gerações futuras, através da redução dos recursos não renováveis, assegurando a 
produção máxima sustentável” (DIEGUES, 1994, p. 24). 
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12.1 Sustentabilidade e padronização do consumo de ecoturistas 

 

 

Difundida como ideal de uso racional da natureza, a conservação ambiental se aplica 

a ideologia do desenvolvimento sustentável, legitimando a produção do espaço para o 

consumo do turismo. Com a construção da estrada-parque, se difundiu a ideologia do 

turismo ecológico como um meio de desenvolvimento ambientalmente sustentável para 

Itacaré, como conta Chiapetti (2009, p. 150): 

 

A construção da rodovia foi acompanhada por ambientalistas que tiveram a 
oportunidade de opinar, desde o planejamento de seu traçado até nos planos de 
compensações ambientais pelos possíveis “impactos” na construção. Se esta era a 
estratégia do BID e muito bem “assimilada” pelo governo do estado da Bahia, o 
envolvimento dos ambientalistas também foi muito bem sucedido e a rodovia 
passou a ser identificada como uma rodovia construída de acordo com o conceito 
“ecologicamente correto”. Este conceito passou a ser incorporado também aos 
empreendimentos que se instalaram ao longo de sua margem, tanto os ligados à 
atividade turística como em outras atividades.  

 

 Assim, a construção da estrada permitiu mais que o acesso facilitado à vila e às praias 

ao sul de Itacaré, pois ao mesmo tempo fomentou a ideologia do desenvolvimento 

sustentável por meio do turismo de natureza, do turismo ecológico, do ecoturismo, enfim, 

de práticas de lazer na “natureza” que inserem Itacaré no mercado turístico internacional. 

Fundadas na ideologia do desenvolvimento sustentável, as normas ambientais e os 

investimentos privados tornaram o espaço, principalmente litorâneo, material para a 

valorização estética da mercadoria do turismo.  

Como apontou Luchiari (2002, p. 115), é a “sustentabilidade local” transformada em 

objeto de intervenção do mercado e de políticas públicas, visando transformar o lugar em 

uma mercadoria atrativa economicamente. A produção estética do “sonho de consumo” da 

experiência turística em meio à natureza, que inclui praia e mar num “paraíso ecológico 

tropical”, como fazem parecer Itacaré, é um modo de “padronização da sensualidade” dos 

consumidores de turismo. Segundo Ramos (2010, p. 36), a partir do momento em que se cria 

uma paisagem comercializável e se transforma a praia em mercadoria, estratégias de 

comunicação e marketing são criadas e operadas, incluindo tudo o que possa valorizar a 
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mercadoria: o mar, a praia, a proximidade com os dois, os confortos, o status, a qualidade de 

vida, as relações sociais e tudo mais que seja proveitoso para valorizar o valor de troca 90.  

Pela estética da mercadoria, nos termos de Haug (1997), a padronização da 

sensualidade se impõe como um “estilo de vida”, a partir da ideia de que o turismo é uma 

prática de lazer considerada necessária pelo seu valor de uso (rompimento com o cotidiano). 

Os lugares são vendidos como capazes de satisfazer o sonho de consumo do “ecoturismo” 

ou do turismo ecológico, ou qualquer que seja o nome dado às práticas de turismo na 

natureza, de contemplação da paisagem natural. Segundo Lemes e Neves, o termo 

“ecoturismo” não está definido por completo, sugerindo que há uma aplicação variada do 

termo no universo do turismo. Contudo, de antemão, os autores apresentam uma definição 

da EMBRATUR, que entende o ecoturismo como uma “atividade turística que utiliza de 

forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formatação de uma consciência ambientalista pela interpretação do ambiente, promovendo 

o bem-estar das populações” (LEMES E NEVES, 2007, p. 212-213) 91.  

A partir do surfe, prática esportiva originária do turismo em Itacaré, outros esportes 

de “aventura na natureza” são inseridos no lugar como modalidades de consumo do tempo 

dos turistas em sua estada pelo lugar. Para além da contemplação da natureza, o ecoturismo 

agrega valor à mercadoria no turismo, incluindo esportes de aventura praticados em rios, 

cachoeiras e trilhas, que prometem muita emoção para os turistas, a ponto de se tornarem 

uma moda no turismo, na medida em que se difundem valores ambientais na sociedade de 

consumo de mercadorias. Leme e Neves (2007, p. 212) mostram como, na primeira década 

do século 21, o ecoturismo entra na “moda”, como um estilo de “turismo do futuro”, que 
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 Ramos (2010, p. 37) lembra o documentário “The corporation” (2002), do diretor Joel Bakan, para ilustrar sua 
denúncia da existência de modelos de “produção da subjetividade”, muito relacionáveis com o modo pelo qual 
a estética da mercadoria opera no sentido da padronização da sensualidade dos consumidores. Segundo 
Ramos, o documentário mostra como o capital cria produtos e marcas, por meio do “gerenciamento da 
percepção”, uma estratégia de marketing que, a partir de pesquisas sobre hábitos de consumo, produz “modos 
de vida”, “novos hábitos” e ideias para a criação de novos produtos.  
 
91

 De acordo com Cooper et al (2007, p. 39), o ecoturismo pode ser compreendido como um sistema, que 
apresenta características próprias quanto à demanda nas regiões emissoras, bem como quanto aos destinos e 
regiões de trânsito, sempre perpassadas pela ideologia do desenvolvimento turístico ambientalmente 
sustentável. A demanda pelo consumo do ecoturismo nas regiões emissoras, principalmente urbanas, é criada 
por turistas desejosos de uma experiência de “primeira mão”, do contato e da “integração” com a natureza. 
Todavia, o ecoturista deseja consumir o espaço sim, mas de forma “responsável”, comprometida com ideais de 
sustentabilidade, ou seja, praticar o turismo sem provocar ou provocando o mínimo impacto (ou ainda 
pagando para impactar, como no caso das compensações de emissões de carbono).  
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parte da criação de um desejo pela experiência em destinos considerados naturais: 

“ambientes de grande valor paisagístico e ecológico”.  

Como apontou Haug (1997, p. 122), muitas vezes, o capital extrai material para 

renovar a moda de um “fundo subcultural”, gerado das “novas formas e estilos” dos jovens, 

que podem ser originados, inclusive, como contestação das imposições sociais. O 

ecoturismo, por exemplo, parece ter sido concebido como uma prática alternativa ao 

turismo de massa, que se apropria do desejo de experiências opostas as do cotidiano urbano, 

tendo como inspiração os jovens viajantes alternativos, como os hippies dos anos 1970-1980. 

A filosofia do movimento hippie, de andar na contramão do progresso e do desenvolvimento, 

foi uma espécie de redescoberta da natureza, tornando muitos dos adeptos do movimento 

em “andarilhos”, visitantes de lugares inóspitos e “não contaminados” que, atualmente, tem 

se tornado destinos ecoturísticos no mercado do turismo, como é o caso de Itacaré. 

De acordo com Mendes Júnior e Ferreira (2010, p. 375), o mercado possui um papel que 

vai além de viabilizar o comércio de produtos e serviços, pois ele também é um instrumento que 

zela pela ideologia hegemônica, enquanto homenageia movimentos sociais organizados que se 

levantam contra a cultura que lhe dá suporte. O mercado não se opõe nem se defende 

explicitamente desses movimentos, ao contrário, eleva-os ao status de moda e, assim, leva o 

hippie, o punk, o rapper, o marginal, o ecoturista para a vitrine, onde são imolados como num 

“altar sagrado”, nos termos de Mendes Júnior e Ferreira (2010). Assim, os movimentos sociais 

são transformados em “em mercadoria destituída de sentido ao longo de um processo de 

sabotagem social, anulando o poder de transformação contido nos movimentos que por ele são 

apropriados e selando o seu próprio destino” (MENDES JÚNIOR e FERREIRA, 2010, p. 375). 

 

 

12.2 Marketing verde: a reprodução estética do ecoturismo  

 

 

Mais do que uma filosofia de vida “mais natural”, é o prestígio social dos hippies, de 

terem sido os visitantes pioneiros de lugares considerados “raros”, sob o ponto de vista 

ambiental, que serve para estetizar a mercadoria do ecoturismo. De acordo com Leme e 

Neves (2007, p. 213), por ter se tornado “turismo de moda”, o ecoturismo tem, como muito 

de seus praticantes, pessoas que buscam na verdade status, para mostrar que tem 
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condições e tempo pra visitar locais raros. Já para os empresários, a aparência de natureza 

conservada agrega valor à mercadoria do ecoturismo, na medida em que a publicidade faz 

uso do “marketing verde”, vinculando uma imagem positiva da empresa que faz operações 

produtivas ambientalmente corretas. 

No turismo, a percepção individual é educada por diferentes meios, nem todos 

diretamente publicitários, como o cinema ou o compartilhamento de experiências com 

amigos e parentes que, desde as origens do turismo, dão valor aos lugares na perspectiva do 

“olhar do turista” (Urry, 996, p 143) 92. De acordo com Urry, os lugares podem ser 

classificados em termos de três dicotomias: se são objeto do olhar turístico “romântico” ou 

“coletivo”, se “históricos” ou “modernos”, e se “autênticos” ou “inautênticos”. Como objetos 

do olhar romântico, os lugares podem causar emoções nos turistas em função do meio 

natural e da contemplação da paisagem 93.  

Para esse olhar romântico do ecoturista ou do turista de natureza, em geral 

identificado com a questão ambiental e crente na ideologia do desenvolvimento sustentável, 

é que se dirige a produção do turismo em Itacaré, como podemos reconhecer em ações 

globais e locais. Na Inglaterra, uma edição sobre o Brasil da revista de turismo inglesa 

“Jungle Trips”, de novembro de 2009, intitula uma matéria sobre Itacaré com a manchete 

“Paraíso sustentado” (“Sustained Paradise”) (figura 21). “Cores e vida selvagem irradiam 

para onde quer que você olhe” (“colors and wildlife bursts out wherever you look”), diz a 

legenda das fotos da página 53 da revista de turismo Jungle Trips.  

 

                                                           
92

 Com o advento das tecnologias de informação e comunicação digital, se ampliaram exponencialmente o 
compartilhamento das experiências turísticas com amigos, parentes e, até mesmo, com desconhecidos, 
principalmente por meio de fotos e textos publicados em “redes sociais”, que são sistemas de comunicações 
pessoais mediados pela Internet. Segundo Girardi-Alves (2010, p. 858), as redes sociais promovem o 
relacionamento entre os sujeitos do turismo (turistas e promotores) e permitem a divulgação de imagens, relatos 
de experiências pessoais e de material publicitário. Junto com as “mídias locativas” (sistema de comunicação 
digital baseados em localização geográfica, como o uso de Global Position System – GPS - em celulares), as 
redes sociais, cada vez mais, tornam-se importantes meios de comunicação para a promoção do turismo. 
 
93

 De acordo com Urry (1996, p. 39), uma mudança de valores particularmente ligada ao “movimento 
romântico”, no final do século 18 e início do século 19, deu ênfase à intensidade da emoção e da sensação que 
deriva da apreciação de uma paisagem que causasse uma impressão. “O romantismo implicava que os 
moradores das novas cidades industriais emergentes se beneficiariam enormemente com o fato de passarem 
breves períodos longe delas, contemplando a natureza. O romantismo não apenas conduziu ao desenvolvimento 
do ‘turismo de paisagem’ e da apreciação de magníficos trechos do litoral” (URRY, 1996, p. 39). 
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Figura 21. Páginas iniciais da matéria “Itacaré, paraíso sustentado” da revista Jung Trips (2009). 

 

Peixe, coral, criança nativa com um bicho-preguiça no colo, uma praia de areias 

claras e céu azul, são os elementos retratados nas imagens fotográficas sobre a legenda, nos 

remetendo a ideia de natureza, matéria da estética da mercadoria no turismo ecológico, 

sustentável. Na chamada da matéria, o autor do texto ilustrativo (Fola Odumosu) afirma: “os 

ativos naturais e os simples encantos de Itacaré transformou uma então sonolenta vila de 

pescadores em um destino hot spot” (“Itacare's simple charms and natural assets have 

transformed a once sleepy fishing village into a hot spot destination”) (JUNGLE TRIPS, 2010, 

p. 52). Para o autor, a paisagem “espetacular” possui cachoeiras e mais 15 praias e um 

“altamente preservado ecossistema” (“highly preserved ecosystem”), com “credenciais 

sustentáveis” (“sustainable credentials”) que fazem de Itacaré um foco de crescimento do 

ecoturismo no Brasil.  

Dando destaque à “consciência turística” (conscientious tourist) das empresas locais, 

o texto da revista inglesa de turismo dá como exemplo de “empreendimento 

ambientalmente sustentável”, a pousada em que se hospedou o autor, construída com uma 

estrutura de bambu “em harmonia com a vegetação”. De acordo com a matéria, a pousada 

é um dos muitos negócios locais que participam do programa “turismo livre de carbono” 

(Carbon Free Tourism Programme), supostamente configurado para conservar a natureza do 

lugar, por meio de empresas que pagam para plantar árvores nativas e, assim, compensar 
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sua “pegada ecológica”. De acordo com Porto-Gonçalves (2004, p. 83), o termo “pegada 

ecológica” diz respeito às estimativas da pressão humana sobre os ecossistemas, levando em 

conta os impactos que as populações produzem sobre o meio ambiente, notadamente em 

função do consumo médio dos recursos per capita 94. 

É nessa lógica que, em Itacaré, iniciativas de certificação ambiental têm se aplicado, 

com o propósito diferenciar os turistas e os equipamentos turísticos que, por exemplo, 

neutralizam as emissões de carbono (CO2) geradas por suas atividades, como propõe o 

programa de certificação “Turismo CO2 Neutro” (figura 22).  

 

      

Figura 22. Reprodução parcial do material de divulgação do selo Turismo CO2 Neutro. 
Fonte: Movimento Mecenas da Vida 

95
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De acordo com o “Movimento Mecenas da Vida”, idealizador do programa, a 

certificação possui a “amplitude do desenvolvimento turístico sustentável”, que objetiva 

transformar a APA da Costa de Itacaré-Serra Grande num “destino modelo de neutralização e 

redução de carbono”. A ideia básica do programa é certificar com o selo Turismo CO2 Neutro, 

as empresas que se propõem a pagar pelo plantio de mudas de árvores nativas, como 

                                                           
94

 Para Feitosa-Leite e Viana (2009, p. 295), “pegada ecológica” é um método de análise de sustentabilidade de 
ecossistemas sociais desenvolvido por Mathis Wackernagel e Willian E. Rees que calcula, em hectares, a 
quantidade de terra e água requerida por uma pessoa, cidade ou país para a obtenção dos recursos, assim 
como para a absorção dos resíduos gerados. Segundo Cordeiro, Körössy e Partidário (2010, p. 239), a 
sustentabilidade somente é possível se os níveis de consumo de recursos, bem como de geração de resíduos, 
forem compatíveis com a capacidade do território em provê-los e absorvê-los, respectivamente. Assim, de 
acordo com Cordeiro, Körössy e Partidário a metodologia da pegada ecológica deve empregar dois 
procedimentos: (1) estimar os recursos consumidos e os resíduos produzidos; (2) converter esses fluxos de entrada 
e saída em área equivalente, que corresponda à área necessária para prover recursos e absorver resíduos. 
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 www.mecenasdavida.org.br 

 

http://www.mecenasdavida.org.br/
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compensação às emissões de carbono geradas pelas operações empresariais. Através de 

uma visita da equipe do movimento Mecenas da Vida, realiza-se um inventário das emissões 

de CO2 que, a partir de informações de consumo (energia elétrica, gás de cozinha, 

combustível e produção de lixo), subsidia uma estimativa da quantidade de CO2, que emite 

na atmosfera, a empresa, negócio ou instituição. Dessa estimativa, calcula-se uma 

quantidade de mudas de árvores a serem plantadas por ano, suficiente para neutralizar as 

emissões de CO2 das empresas turísticas que aderem ao programa. De acordo com o 

movimento Mecenas da Vida, o programa trás para a APA de Itacaré-Serra Grande uma 

“identidade turística”: a de destino “carbon free”, vislumbrando a neutralização de carbono 

por todos os que participam da cadeia produtiva do turismo local. “Essa é a identidade 

turística inovadora que estamos trazendo para a APA Costão de Itacaré ∕ Serra Grande: um 

Destino Carbon Free“.  

Entre os benefícios proporcionados pelo selo Turismo CO2 Neutro, citados no website, 

estão a “visibilidade socioambiental” do estabelecimento participante, a “mídia espontânea” 

para o destino, gerada pela identidade personalizada e inédita de “destino carbon free”. Em 

consequência, o benefício da atração de turistas que buscam destinos “diferenciados, com 

propostas e práticas socioambientais voltadas para o desenvolvimento turístico sustentável”. 

Apesar da discutível ideologia de desenvolvimento sustentável, o programa organiza de 

forma interessante a produção e o plantio das mudas de árvores nativas, em parceria com 

pequenos proprietários do interior de Itacaré, muito provavelmente, com assentados do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 96.  
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 Alguns assentamentos foram implantados próximos à costa de Itacaré, ainda nos anos 1980, regularizando a situação 
de ocupações feitas, muitas vezes, por lavradores desempregados pela crise recente da lavoura cacaueira. Com o 
agravamento da crise, muitos trabalhadores do cacau, por vezes propriamente espoliados das fazendas da região, se 
viram impelidos a ocupar terras de floresta na costa sul de Itacaré e, hoje, sobrevivem do cultivo de subsistência em 
pequenas roças abertas na florestas. Alger e Araújo (1994) citados por DDF (1997, p. 25), afirmaram que pequenos 
agricultores ocuparam terras desabitadas no sul da Bahia, derrubando florestas e implantando roças de subsistência. Já 
Cavalcanti (1994, p. 6) referindo-se provavelmente ao final da década de 1980 e ao início da década de 1990, afirma que 
as florestas das terras próximas à costa de Itacaré têm sido ocupadas por trabalhadores rurais, insatisfeitos com as 
condições recebidas nas roças de cacau. Segundo Meliani (2003, p. 9), assentamentos de trabalhadores rurais na bacia 
do rio Jeribucassu, como o projeto da Marambaia que teve sua área de cerca de 8 km

2 
(8.095.777 hectares) 

desapropriada pelo INCRA, em 1986, confirmam o processo de ocupação recente da faixa costeira de Itacaré. 
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12.3 As estratégias de segmentação do mercado turístico 

 

 

 Segundo Cobra (2005, p. 162), a “segmentação de mercado” é uma estratégia, pela 

qual, os compradores de turismo são agrupados de acordo a classe social, o estilo de vida e 

as características de personalidade. O estilo de vida, por exemplo, diz respeito à maneira 

pela qual o indivíduo vive em comunidade, dentro do grupo social no qual ela vive. Vasques 

(2005, p. 5), efetuando uma análise mercadológica dos meios de hospedagem em Itacaré, 

classificou seis segmentos de mercado, apresentados de acordo com a ordem de 

participação: “nacional ecoturismo” (35 %); “nacional lazer” (30 %); “internacional 

ecoturismo” (21 %); “nacional top” (10 %); “regional lazer” (2,5 %); “internacional top” (1,5 %). 

 Para Vasques (2005, p. 5), nos segmentos “internacionais”, a predominância é de 

europeus e americanos que procuram passeios ecoturísticos, a “atmosfera descontraída” da vila 

de Itacaré ou ainda os serviços sofisticados e exclusivos dos resorts. Nos segmentos “nacionais”, 

a maioria dos turistas provém da região “Sudeste”, indo à Itacaré pelos mesmos motivos que os 

internacionais, além de um crescente número de “turistas de sol e praia”, principalmente depois 

da inclusão de Itacaré no portfólio de grandes operadoras de turismo. O “público regional” é 

formado por moradores das cidades próximas, em busca de praias e recreação, que possuem 

“menor propensão ao gasto, usualmente se utilizando de pousadas mais econômicas ou, na sua 

maior parte, de casas alugadas” (VASQUES, 2005, p. 5) 97.  

 De acordo com as “Itacaré 2015 - Diretrizes para o desenvolvimento do turismo 

sustentável”, apresentadas pela HVS International (2005), Itacaré pode oferecer, para os 

segmentos de mercado, vivências turísticas com excelentes padrões de competitividade 

(Quadro 6). “Itacaré pode escolher segmentos que combinem alto padrão de crescimento, boa 

propensão ao consumo e adequação aos valores e aspirações de sua comunidade” (HVS 

INTERNATIONAL, 2005, p. 10).  
                                                           
97

 De acordo com Vasques, há uma expressiva quantidade de excursionistas (visitantes de um dia) e de turistas 
que alugam casas nos meses de janeiro e fevereiro. “Esses turistas, por seu padrão de consumo, sobrecarregam 
a infraestrutura do município (saneamento, eletricidade e vias urbanas), sem uma contrapartida interessante 
em termos de receita turística” (VASQUES, 2005, p. 6). O mesmo tipo de observação é feita em relação aos 
“mochileiros israelenses, muito numerosos em determinados períodos do ano, mas com baixo gasto turístico”, 
bem como aos turistas nacionais que vão à Itacaré comprando pacotes das grandes operadoras: “segundo 
relato de empresários locais, possuem padrão de consumo inferior aos demais” e “também parecem não se 
sentir totalmente satisfeitos com as características do destino, por não serem apreciadores de trilhas e 
atividades radicais e por preferirem acessos mais cômodos às praias” (VASQUES, 2005, p. 5). 
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Quadro 6. Mercados-alvos, estratégias de desejo e concorrentes do turismo em Itacaré. 
Fonte: HVS International (2005, p. 11). 

  

Em termos mercadológicos, o plano “Itacaré 2015” sugere, segundo Vasquez (2005, 

p. 8), três temas principais (“ecoaventura”, “exclusividade” e “vida da vila”), definidos com 

base nas características do destino, na avaliação de tendências de crescimento dos 

segmentos e na capacidade de competir com destinos concorrentes (figura 23). O tema 

“ecoaventura” pretende atrair um público que valoriza a contemplação e a prática de 

atividades de aventura na natureza. Por sua vez, o tema “exclusividade”, se refere ao 

potencial de recepção dos resorts instalados na costa sul de Itacaré, que oferecem serviços 

sofisticados em espaços privativos, inclusive, suscitando a “natural” necessidade de conforto 

dos turistas, como apela o material publicitário do resort Itacaré Village, publicado na revista 

Lonely Planet, de janeiro de 2010 (figura 24). Já o tema “vida da vila” se propõe como 

explorador do potencial de criação de experiências turísticas no núcleo urbano de Itacaré, 

em especial as que dizem respeito aos passeios pelas praias da cidade e pelo rio de Contas, 

ao surfe, ao entretenimento, à cultura local e as compras, inclusive de artesanato. 
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Figura 23. Ilustrações indicativas dos temas do turismo em Itacaré. 
Fonte: HVS International (2005). 
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Figura 24. Reprodução parcial de material publicitário do resort Itacaré Village. 
Fonte: Revista Lonely Planet (janeiro de 2010). 

 

Tanto Vasques (2005) quanto a publicação da HVS International (2005), afirmam que 

o desenvolvimento dos temas orienta a comunidade turística, no sentido de direcionar 

esforços para captar e satisfazer os mercados-alvo, de modo especial para os segmentos top 

e ecoturismo dos mercados internacional e nacional. O plano “Itacaré 2015” da HVS 

International apresenta análises e propostas visando o crescimento “sustentável” do 

turismo, dimensionando por meio de estimativas o porte da atividade em 2005, bem como 

fazendo projeções para 2010 e 2015, com base nas diretrizes de desenvolvimento dos 

“mercados-alvo” considerados interessantes para os empreendedores (quadro 7). 

Segundo HVS International (2005, p. 17), o fluxo estimado nos meios de hospedagem 

de Itacaré foi de 77.200 turistas, em 2005, o que teria gerado cerca de 2.000 empregos nos 

serviços de hospedagem, alimentação, comércio e passeios. De acordo com a empresa, 

seguindo o Plano Itacaré 2015, a expectativa é de um crescimento no fluxo de turistas, 

principalmente dos segmentos internacional top, internacional eco e nacional top, ou seja, 
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visitantes com maior propensão de gastos. A projeção é que, em 2015, Itacaré receba cerca 

de 220 mil turistas, que gerariam mais de nove mil empregos diretos no turismo. 

 

 

Quadro 7. Projeções estimadas para recepção de turistas em Itacaré. 
Fonte: HVS International (2005). 

  

Segundo Cooper (2007, p. 9), uma das características do ecoturismo é a de se 

oferecer como atividade econômica que trás benefícios à “conservação” do meio ambiente e 

econômicos para às pessoas do lugar. Para o meio ambiente, existem técnicas de gestão 

aplicadas à conservação (Vera et al, 1997, p. 328) 98, entretanto, para o “trabalho”, fator que 

determina os lucros da economia do turismo (porque é do trabalhador que se extrai a mais-

valia), as técnicas de gestão se aplicam no sentido da introdução de uma ética corporativa, 

que submete populações locais a formas de trabalho instáveis, desvalorizadas e, muitas 

vezes, precárias. 

                                                           
98

 De acordo com Vera et al (1997, p. 332), a “avaliação de impacto ambiental” é considerada uma medida 
preventiva de proteção do meio ambiente, centrada na relação entre o projeto de desenvolvimento turístico e 
o lugar de sua implantação, bem como as repercussões que podem atingir no seu entorno. Já a “capacidade de 
carga” (VERA et al, 1997, p. 336), é um conceito utilizado em ecologia que permite falar de capacidade 
ecológica de acolhida e que, transportado para a atividade turística, tem como objetivo tratar de saber quando 
começa a congestão e os estrangulamentos do desenvolvimento turístico. Em um sentido mais geral, o termo 
“capacidade de carga” refere-se ao número máximo de turistas que podem ser acomodados em um destino 
turístico e para sua determinação se utilizam indicadores relativos ao volume (turistas por unidade de tempo), 
densidade (número de turistas por área ou por atividade) e a relação com a população local (proporção entre 
turistas e residentes). Por sua vez, a realização periódica de “auditorias ambientais” contribui, segundo Vera 
(1197, p. 339), para a redução dos impactos ambientais, porém nos espaços turísticos sua eficácia depende de 
sua integração a sistemas de avaliação da qualidade ambiental aplicáveis ao conjunto do destino turístico, dos 
estabelecimentos de hospedagem, de comércio e de serviços até a infraestrutura de estradas, aeroportos, 
portos, hospitais, etc.  
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12.4 Desvalorização e precarização do trabalho no turismo em Itacaré 

 

 

Em sua análise das dimensões econômicas do turismo, Vasques (2005, p. 4) 

identificou que, em Itacaré, existem “97 pousadas e hotéis (com cerca de mil unidades 

habitacionais), 116 restaurantes, bares e barracas de praia, 14 agências de receptivo e quase 

50 lojas voltadas prioritariamente para os turistas” (p. 4). Quanto ao número de empregos, 

Vasques estima que quase 2 mil pessoas trabalhem diretamente com turismo nos meses de 

maior demanda, um número que corresponderia a quase 30 % da população 

economicamente ativa (PEA) do município.   

Segundo dados do “perfil do município” disponibilizados pelo CAGED (que analisa a 

dinâmica do emprego formal no Brasil), Itacaré possuía 2.665 empregos formais em 

31/12/2009, sendo que 1.016 eram referentes às atividades de “serviços”, o segundo setor 

de atividades com o maior número de empregos, perdendo apenas para os empregos da 

“administração pública”, que apresentou 1.047 ocupações. Os demais setores com 

empregados formais em Itacaré, em dezembro de 2009, foram a “agropecuária” (328 

ocupações), o “comércio” (256 ocupações), a “construção civil” (11 ocupações) e a “indústria 

de transformação” (7 ocupações). Entre as cinco “ocupações com maiores estoques”, duas 

são ocupações referentes aos serviços do turismo: “cozinheiro geral” (112 ocupações) e 

“camareiro de hotel” (81 ocupações) 99. 

Esses dados, que são apenas do emprego formal, confirmam a afirmação de Vasques 

(2005, p. 4), para quem o turismo seria a atividade econômica mais dinâmica e a que gera 

mais emprego em Itacaré. De acordo com Vasques (2005, p. 4), o número estimado de 

pernoites anuais de turistas em Itacaré é de aproximadamente 180 mil, com uma taxa média 

de ocupação, em torno, de 45 % da capacidade dos meios de hospedagem (próxima ou 
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 O “perfil do município” é um produto integrante do programa de disseminação de estatísticas do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), disponibilizado na Internet (www.caged.gov.br), destinado às comissões 
estaduais e municipais de emprego, às prefeituras, aos sindicatos e a outras instituições usuárias de 
informações em nível municipal. Tendo como fonte o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), o produto oferece acesso na Internet, auxiliado por mapas e filtros de seleção autoexplicativa, para 
proporcionar meios à obtenção de informações sobre a composição do emprego e sobre a movimentação de 
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os dados são apresentados por atividade 
econômica, em nível geográfico, permitindo que se visualize a movimentação de um município com sua 
respectiva microrregião ou unidade da federação e, em nível ocupacional de acordo com a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), possibilitando a comparação das ocupações que mais admitiram, mais 
desligaram, tiveram maior ou menor saldo em determinado município. 

http://www.caged.gov.br/
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acima dos 60 % em dezembro, janeiro, fevereiro e julho; em torno de 30 % nos demais 

meses do ano).  

De acordo com HVS International (2005, p. 93), o número estimado de empregos nos 

meios de hospedagem de Itacaré é de aproximadamente 690 ao longo da baixa temporada e 

de 830 nos meses de maior demanda. Nos bares e restaurantes, a estimativa é de 450 

empregos na baixa temporada e de 920 nos meses de alta temporada. A empresa estimou 

ainda que, considerando as ocupações nas agências de receptivo (atendentes e guias), no 

comércio, de condução de veículos, entre outras relacionadas diretamente com o turismo, 

existam outros 170 empregos na baixa temporada e 240 na alta temporada. 

Segundo os dados do CAGED, a remuneração média mensal dos trabalhadores dos 

serviços, em 31/12/2009, foi de 764,50 reais, pouco abaixo da média de todos os setores 

que foi de 774,49 reais. Entretanto, as duas ocupações do turismo, que estão entre as cinco 

com maiores estoques, tiveram remuneração média bem inferior às médias geral e dos 

serviços: 589,92 reais para os cozinheiros gerais e 531,49 reais para os camareiros de hotel. 

Nos dois casos, a remuneração média das mulheres foi inferior à dos homens: 551,64 reais 

contra 667,50 no caso dos cozinheiros e 530,14 reais contra 556,14 no caso dos camareiros. 

Entre as “vinte ocupações que mais admitiram” em Itacaré, entre janeiro de 2003 e 

julho de 2010, sete são ocupações mais diretamente ligadas aos serviços do turismo, nessa 

ordem: cozinheiro geral (381 admissões), camareiro de hotel (331admissões), garçom (300 

admissões), recepcionista de hotel (146 admissões), barman (109 admissões), cozinhador - 

conservação de alimentos (90 admissões) e guia de turismo (74 admissões). Estas mesmas 

sete ocupações estão entre as “vinte que mais desligaram”, denotando uma significativa 

dinâmica de instabilidade e rotatividade no emprego formal do turismo em Itacaré (quadro 8).  

Entretanto, apenas quatro ocupações do turismo (camareiro de hotel, cozinheiro 

geral, barman e cumim) estão entre as “vinte ocupações com maiores saldos”, ou seja, entre 

as ocupações que, considerando o número de admissões e demissões, foram as que 

mantiveram o maior número de ocupados, no final do período analisado. Entre as “vinte 

ocupações com menores saldos”, cinco são ocupações do turismo (maîtrê, gerente de hotel, 
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mordomo de hotelaria, supervisor de recepcionistas e chefe de bar), o que indica uma 

possível instabilidade, notadamente nos serviços de hospedagem e de alimentação 100. 

 

 

Quadro 8. As vinte ocupações formais que mais admitiram em Itacaré entre 2003 e 2010 

Fonte: CAGED (www.caged.gov.br) em 16/09/2010. 

 

Por meio dos dados do CAGED, foi possível também analisar os salários médios no 

momento da admissão, daquelas ocupações do turismo que mais admitiram e/ou demitiram 

em Itacaré, entre 2003 e 2010. A análise considerou a evolução dos salários absolutos 

médios de admissão, bem como o quanto correspondiam em termos de salários mínimos 

vigentes em cada ano analisado (quadro 9). No quadro, estão assinalados, em vermelho, os 

salários médios de admissão que sofreram desvalorização de um ano para o outro, tanto em 

termos absolutos quanto em quantidade de mínimo. Na última linha do quadro, em verde, 

estão assinalados os valores dos salários mínimos oficiais de cada ano, bem como o 

                                                           
100

 No anexo D dessa tese, apresento os quadros referentes às “vinte ocupações formais que mais desligaram”, 
às “vinte ocupações formais com maiores saldos” e às “vinte ocupações com menores saldos” em Itacaré, entre 
janeiro de 2003 e julho de 2010, destacando as ocupações mais diretamente ligadas ao turismo. 
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respectivo mês que entrou em vigência, informação essencial para a elaboração da coleta 

das informações no banco de dados do CAGED. 

 

Ocupação 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cozinheiro geral  312,63 
(1,30) 

320,37 
(1,23) 

353,32 
(1,17) 

394,27 
(1,12) 

461,62 
(1,21) 

489,37 
(1,17)  

535,09 
(1,15) 

640,82 
(1,25) 

Camareiro de 
hotel  

248,00 
(1,03) 

357,18 
(1,37) 

326,09 
(1,08) 

376,00 
(1,07) 

411,66 
(1,08) 

446,43 
(1,07) 

493,09 
(1,06) 

551,94 
(1,08) 

Garçom  302,68 
(1,26) 

321,25 
(1,23) 

354,91 
(1,18) 

407,93 
(1,16) 

423,97 
(1,11) 

506,75 
(1,22) 

560,38 
(1,20) 

603,29 
(1,18) 

Recepcionista de 
hotel  

454,58 
(1,89) 

475,79 
(1,82) 

497,70 
(1,65) 

514,24 
(1,46) 

548,73 
(1,44) 

735,78 
(1,77) 

755,12 
(1,62) 

738,36 
(1,44) 

Barman  250,67 
(1,04) 

281,41 
(1,08) 

356,65 
(1,18) 

371,23 
(1,06) 

417,69 
(1,09) 

478,00 
(1,15) 

508,90 
(1,09) 

564,50 
(1,10) 

Cozinhador 
(conservação de 
alimentos)  

252,00 
(1,05) 

277,28 
(1,06) 

337,62 
(1,12) 

370,45 
(1,05) 

417,42 
(1,09) 

436,75 
(1,05) 

483,40 
(1,03) 

536,00 
(1,05) 

Guia de turismo  - 375,09 
(1,44) 

305,56 
(1,01) 

350,00 
(1,00) 

380,00 
(1,00) 

415,00 
(1,00) 

466,17 
(1,01) 

- 

Salário mínimo 
(mês vigência) 

240,00 
(Abril) 

260,00 
(Maio) 

300,00 
(Maio) 

350,00 
(Abril) 

380,00 
(Abril) 

415,00 
(Março) 

465,00 
(Fevereiro) 

510,00 
(Janeiro) 

Quadro 9. Salários médios absolutos e em quantidade de salários mínimos na admissão de algumas ocupações 
formais do turismo em Itacaré entre 2003 e 2010. 

Fonte: CAGED (www.caged.gov.br) em 16/09/2010. Organização de Paulo Fernando Meliani. 

 

  

Todas as sete ocupações analisadas, que correspondem ao maior número de 

admissões em serviços do turismo, apresentaram salários de admissão muito baixos, sempre 

em torno de um salário mínimo. Entre elas, os recepcionistas de hotel são os que foram 

contratados com salário inicial um pouco maior (entre 1,44 e 1,89 salários mínimos), 

seguidos dos cozinheiros gerais, contratados para receber inicialmente entre 1,12 e 1,30 

salários mínimos. Nas demais ocupações (camareiro de hotel, barman, cozinhador e guia de 

turismo), em todos os anos da análise, os salários iniciais de admissão foram sempre em 

torno de um salário mínimo. 

É de se observar que, em todas as sete ocupações analisadas, houve pelo menos um 

momento de desvalorização salarial, sendo que, em três delas, o salário médio de admissão, 

em 2010, é inferior ao salário de 2003, considerando a correspondência com o salário 

mínimo vigente em cada um desses anos (cozinheiro geral, garçom e recepcionista de hotel). 

Ou seja, no começo da década de 2003, os trabalhadores dessas ocupações eram 

contratados por um salário melhor do que o foram ao final dela, em 2010. Entre essas 

ocupações, a desvalorização foi maior para os recepcionistas de hotel, que eram admitidos, 

http://www.caged.gov.br/
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em 2003, com um salário inicial correspondente a 1,89 salários mínimos e, em 2010, foram 

contratados para receber inicialmente 1,44 salários mínimos. 

Analisando a dinâmica destas ocupações formais (que são as mais demandadas pelo 

turismo em Itacaré), se constata a instabilidade do emprego, a baixa remuneração e a 

desvalorização salarial à que estão submetidos os trabalhadores que nelas atuam. Situação 

muito mais grave para os trabalhadores informais, que também atuam nessas e em outras 

ocupações do turismo, em função da precariedade das relações de trabalho à que estão 

submetidos. Em pesquisa de campo, por meio de entrevistas, constatamos a situação de 

instabilidade, baixa remuneração e precariedade dos trabalhadores do turismo em Itacaré. 

Sem a pretensão de uma generalização estatística, entrevistamos trabalhadores autônomos 

e assalariados (formais e informais), que atuam em pousadas, agências de ecoturismo, 

serviços de transporte, alimentação e de aluguel de equipamentos esportivos. Foram 

entrevistados atendentes de agências de ecoturismo, auditores de hospedagem, camareiras, 

carregadores de bagagens, garçons, gerentes de agências de viagem, guias turísticos, 

locadores de equipamentos esportivos, locadores de veículos, motoristas de táxi, 

recepcionistas de pousada e vendedores ambulantes de alimentos 101.  

Com o turismo, a população local tem algumas oportunidades de trabalho como 

empregados dos setores de comércio e serviços, quase sempre em funções de baixa 

qualificação e renda. Entretanto, as vagas de trabalho mais especializado, como as dos 

hotéis mais sofisticados (que exigem, por exemplo, o conhecimento de outros idiomas), são 

muitas vezes ocupadas por pessoas vindas de outros locais, onde estudaram e obtiveram 
                                                           
101

 O objetivo dessas entrevistas foi o de reconhecer algumas das características do trabalho no turismo em 
Itacaré, de modo especial, a participação de trabalhadores informais, já que não existem registros a respeito da 
informalidade. As dificuldades de se realizar uma pesquisa desse tipo dizem respeito, numa primeira instância, 
a inexistência de informações seguras quanto ao número total de trabalhadores em atividades ligadas ao 
turismo, o que impede a elaboração de um tratamento estatístico, que permitiria uma generalização das 
informações obtidas por meio das entrevistas. Por sua vez, a própria indefinição do que é propriamente o 
trabalho no turismo, já que os serviços de apoio aos turistas não são prestados exclusivamente a eles, também 
se constituiu em dificuldade para a realização dessa pesquisa. A seleção dos entrevistados partiu da declaração 
primeira, deles próprios, que as ocupações exercidas por eles são essencialmente de prestação de serviços para 
turistas. De outro modo, as limitações desse tipo de pesquisa estão no constrangimento que as perguntas 
sobre trabalho manifestam nas pessoas, inclusive, com eventuais recusas, por parte de entrevistados, em 
responder determinadas questões, bem como na incerteza que as respostas correspondam a informações 
verdadeiras. Ainda assim, as entrevistas permitiram o reconhecimento parcial do trabalho no turismo em 
Itacaré, como um suplemento as observações registradas nas pesquisas de campo, corroborando com a tese de 
que há uma subordinação do trabalhador na produção turística, que se manifesta na ideologia de uma ética 
corporativa e em relações de trabalho precárias. No apêndice E desta tese, apresento um quadro-síntese das 
respostas dos trabalhadores entrevistados, onde destacamos: a ocupação, a origem do trabalhador, o tipo de 
contratação, o rendimento médio, a carga horária de trabalho, o modo de inserção no emprego, o grau de 
escolaridade, as formas de qualificação, bem como e o exercício simultâneo de outras ocupações. 
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experiência profissional. De acordo com informações obtidas na Secretaria de Turismo do 

município de Itacaré, onde frequentemente os moradores procuram saber de oportunidades 

de emprego, somente as ocupações básicas, como as de camareiro, garçom, recepcionistas, 

auxiliares de cozinha e de serviços gerais, são oportunizadas para a população local.  

As ocupações mais específicas, notadamente as administrativas, são exercidas por 

empregados vindos de outros lugares, pois os empresários declaram a dificuldade de se 

encontrar, em Itacaré, trabalhadores que tenham fluência em outros idiomas, bem como 

postura profissional adequada para o trato pessoal e atenção ao cliente (HVS 

INTERNATIONAL, 2005, p. 94), aspectos realçados, inclusive, por pequenos empresários por 

mim entrevistados. A capacitação profissional, um dos meios de formação da ética 

corporativa esperada pelos empresários do turismo, é considerada um importante aspecto 

para a competitividade de Itacaré enquanto destino turístico. Tanto o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) quanto o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), atuam em Itacaré, promovendo cursos de capacitação para 

trabalhadores e empresários do turismo. 

A importância do trabalho e, mais ainda, de uma padronização dos trabalhadores, 

nos termos de Haug, é assim declarada pela HVS International (2005, p. 87), 

 

Um sorriso no momento certo, a atenção no atendimento, o refinamento da 
prestação de informações, a consideração aos fatores de segurança nos passeios, 
entre outros aspectos da interação do turista com os empresários e prestadores de 
serviços locais se constituem como aspectos intangíveis da experiência turística, 
mas que possuem valor semelhante ou superior aos elementos tangíveis, como o 
padrão das acomodações, a qualidade das refeições, as condições de manutenção 
dos veículos de passeio ou mesmo o nível de atratividade dos locais visitados. 

 

 Todavia, como parece ser a regra nos espaços do turismo, existe uma contradição 

entre a importância do trabalho e a desvalorização do trabalhador no turismo, muitas vezes, 

submetidos a precárias relações trabalhistas (MELIANI e GOMES, 2010, p. 255). Nenhum dos 

trabalhadores do turismo entrevistados, em Itacaré, declarou receber mais de dois salários 

mínimos por mês, sendo que, todos os informais, declararam obter rendimentos variáveis, 

notadamente em função da sazonalidade. Variabilidade que também atinge a carga horária 

de trabalho dos informais, que declararam ter jornadas muitas extensas, por vezes 

ultrapassando às 12 horas diárias, principalmente durante as temporadas. 
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Quase todos os trabalhadores informais entrevistados, declararam não ser possível 

obter condições de existência apenas trabalhando com serviços turísticos e que, 

complementam sua renda, fazendo “bicos”, ou seja, fazendo serviços diversos de todo tipo, 

como auxiliando pedreiros ou roçando terrenos. Mesmo alguns pequenos empresários, que 

se declararam autônomos, disseram ser necessário atuar em outras atividades para 

complementar seus rendimentos, tais como alugar casas, guiar turistas ou dar aulas de surfe. 

Ao que parece, o turismo promove uma transição funcional do espaço, que não supera a 

histórica produção derivada de Itacaré (MELIANI, 2006, p. 568), não proporcionando 

oportunidades significativas de uma transformação social que melhore substancialmente as 

condições de existência da população do lugar. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTÉTICA DA MERCADORIA NO TURISMO 

 

 

 Uma primeira consideração diz respeito à própria polissemia da palavra “turismo”, 

como apontou Knafou (2001, p.63), um termo que evoca ao mesmo tempo uma prática 

social de deslocamento e de habitar temporário (fora dos lugares do cotidiano), bem como 

toda uma economia que a rejunta. Segundo Knafou e Stock (2003, p. 931), na literatura 

científica é comum a renúncia em se definir o turismo, muito provavelmente por causa da 

abrangência que envolve o fenômeno, definido por Knafou e Stock como um “sistema”, que 

compreende turistas, práticas, lugares, mercados, redes, territórios, leis, valores, etc. É muito 

comum tanto subestimar quanto superestimar o turismo, enquanto prática socioeconômica, 

em função dessa definição “fluida” ou “flu”, nos termos de Knafou (2001, p. 63),   

 

Porque ela utiliza equipamentos cujo monopólio não lhe pertence (transportes, 
hospedagens, alimentação, etc.); porque o mais frequente é que varie conforme as 
estações, o que subentende muita mão-de-obra itinerante, difícil de ser analisada; 
muito trabalho escondido; muita opacidade fiscal; muitas dissimulações; porque os 
próprios turistas, como qualquer população em movimento, são de difícil 
contabilização. 

 

 A mobilidade do turista, junto com o fato dele ser estrangeiro, de certo modo, é 

incômoda para as sociedades receptoras, como aponta Knafou (2001), já que em “nossa 

sociedade, que sob diversas formas participa de uma crescente mobilidade, nem sempre 

aceita muito bem o que se mexe: é difícil de controlar o que se movimenta e, além do que, é 

fugidio” (p. 64). Ao mesmo tempo desejado, por levar “dinheiro” aos lugares, os turistas são 

também, de certo modo, considerados “invasores”, em função do impacto potencial que 

induzem nos lugares, principalmente quando chegam de forma numerosa. 

O número de turistas que visitam um lugar turístico, em relação ao tamanho da 

população hospedeira e à escala dos objetos que estão sendo contemplados, é um dos 

determinantes, citados por Urry (1996, p. 84), das relações sociais que se criam entre 

“hospedeiros” e “hóspedes”. Quanto maior o número de turistas em relação à população, 

maiores os efeitos sobre o meio ambiente, considerando-se, como parte do meio, também 

as pessoas do lugar. Efeitos que podem ser mais impactantes, de acordo com o tipo de 
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objeto predominante do “olhar do turista”, pois como disse Urry, a observação de objetos 

físicos são menos invasivas do que as que envolvem a observação de indivíduos.  

De todo modo, com a “invenção do lugar turístico”, o “poder subversivo” do turismo, 

nos termos de Knafou (1991, p. 16), provoca um processo que deturpa o uso dominante do 

lugar, um forma de reversão da ordem estabelecida. Segundo Sánchez (1991, p. 229), o 

espaço turístico pode ser consumido como valor de uso, como valor de troca e como meio 

de produção. No caso de assentamentos secundários permanentes (turismo de segunda 

residência) se converte uma parcela do espaço em valor de uso permanente, ou seja, 

espaços produtores (agrícolas, florestais, etc.) ou de uso primário permanente (residência) 

convertem-se em valor de uso secundário, de tempo parcial, como chalés, casas e 

apartamentos de veraneio. Ao contrário, nas formas de turismo temporário, de passagem, o 

espaço troca de função (antes meio de produção ou valor de uso permanente), 

convertendo-se em um novo meio de produção, destinado a produzir valores de troca, seja 

como meio de hospedagem, apartamento de aluguel, camping, etc.  

Paralelamente, afirma Sánchez (1991, p. 230), a aglomeração humana que se 

concretiza graças à nova funcionalidade turística do espaço, precisará da criação de serviços 

coletivos diversos, alguns deles comuns e outros mais ou menos diferenciados, conforme o 

tipo de turismo produzido. Mais uma vez, continua Sánchez, encontramos a transformação 

de alguns espaços em meios para a produção e oferta de valores de troca, como bares, 

restaurantes, espaços de entretenimento, transportes, comunicações, etc. Para Sánchez 

(1991, p. 230), a troca de funcionalidade implica na transformação do espaço social 

precedente em um novo espaço social, que assume um papel diferente de acordo com o 

consumo turístico, numa conversão para um valor de uso ou um meio de produção, 

conforme o tipo de turismo que especializa o lugar.  

A combinação entre o espaço produzido e o tipo de turista que se dirige para ele, 

conduz a uma especialização do lugar turístico, notadamente com o advento da 

globalização, quando diversos países passaram a especializar-se em diferentes setores do 

mercado turístico: “a Espanha no que se refere a pacotes de férias mais baratos, a Tailândia 

para férias ‘exóticas’, a Suíça para a prática do esqui e do alpinismo, etc.” (URRY, 1996, p. 

148). Para Condès (2004, p. 283), os processos de especialização levam ao risco da forte 

dependência do lugar em relação à economia turística que, ao seu modo, reage às 

desacelerações conjunturais e aos sobressaltos da economia mundial. Condès (2004, p. 284) 
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afirma que em “países pobres situados em zonas tropicais”, soma-se a este risco, uma forte 

dependência em relação às condições meteorológicas, como estações de chuvas ou 

temporadas de ciclones. Assim, para os lugares, o principal risco, sob o ponto de vista 

econômico, é que o turismo produz muito pouco para as economias locais, na medida em 

que, principalmente, para as viagens em “pacotes”, a prestação turística é controlada de 

modo “vertical” por parte de operadores estrangeiros (CONDES, 2004, p. 285).  

 

 

13.1 Sobre a produção do espaço em Itacaré 

 

 

A organização empresarial que se desenvolve para atender os turistas, de acordo 

com a sua natureza (privada ou pública, de origem local ou estrangeira, capitais aplicados 

em montantes grandes ou pequenos, etc.), é determinante da produção do espaço e pode 

gerar conflitos na comunidade receptora. Em Itacaré, segundo HVS International (2005, p. 

102), por exemplo, existem conflitos de interesse entre grandes e pequenos empresários, 

estes últimos receosos que os grandes empreendimentos fechem o acesso às praias, além 

de outros conflitos entre empresários “radicados” (“forasteiros”) e nativos, motivados por 

diferentes graus de visão da conservação ecológica, entre outros fatores. 

 Os efeitos do turismo sobre as atividades preexistentes, as diferenças econômicas 

entre visitantes e visitados, os padrões de acomodação e de serviços demandados pelos 

turistas, o grau de intervenção estatal na promoção do turismo, cada um ao seu modo, 

também determinam a produção material e cotidiana do espaço. Nesse sentido, 

consideramos que os processos de produção turística transformam não apenas as formas e 

as funções dos objetos espaciais, mas também as relações sociais por eles mediadas. A 

aplicação de uma concepção de mercado torna os espaços, anteriormente produzidos por 

outras lógicas, em espaços de consumo, ou seja, espaços produzidos e organizados para a 

venda de serviços próprios do turismo. Assim, os espaços do turismo estruturam-se como 

um conjunto de formas espaciais que, mesmo tendo algumas construídas em outros 

contextos, são usadas para a atração e reunião de turistas consumidores de serviços.  

Nesta lógica, espaços não urbanos se urbanizam (pois o consumo de serviços é 

exigente em construções, arruamentos e ocupação humana), bem como espaços urbanos 
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com outras funções são gentrificados, inclusive, tornando privados espaços públicos 

tradicionais, na perspectiva de atenderem as exigências de consumo do turismo 102. De todo 

modo, independente da espessura que possuem, os espaços tornados como de consumo 

pelo turismo são, de certo modo, exclusivos, ou seja, somente aqueles que neles consomem 

é que os usufruem. Segundo Santos (2007, p. 64), os espaços públicos (praias, montanhas, 

praças, etc.) são impunemente privatizados, o que faz com que tenhamos que comprar o ar 

puro, os bosques, a água e, do mesmo modo, o lazer torna-se igualmente pago. “Quem não 

pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela água, fica excluído do 

gozo desses bens, que deveriam ser públicos, porque essenciais” (SANTOS, 2007, p. 64).  

Existe uma preocupação com o “declínio do espaço público”, afirma Massey (2008, 

pp. 216-217), muito difundida na cidade neoliberal, que é a privatização comercial do 

espaço, o advento de redutos fechados (“enclosures”), tais como, iconicamente, os 

shoppings centers, e assim por diante. Segundo Massey (2008, p. 217), esses são, 

claramente, processos que podemos testemunhar com alarme e por inúmeras boas razões, 

pois envolvem a investidura do controle sobre o espaço, nas mãos de proprietários privados, 

implicando em exclusão, de muitos desses espaços, de grupos que teriam permissão de 

estar ali, se o espaço fosse público, como desempregados “ociosos”, condenados a não 

presumíveis compradores. Todavia, Massey (2008, p. 217) afirma que uma tendência a 

“romantizar” o espaço público, como um vazio que permite livre e igual expressão, não leva 
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 Segundo Hancock (2003, pp. 395-396), “gentrificação” é um processo de instalação, em um bairro urbano, 
de residentes de um nível econômico mais elevado em relação às populações inicialmente residentes. De 
acordo com Hancock, o termo original, “gentrification”, de origem inglesa, é utilizado para descrever o 
investimento em espaços urbanos degradados, para residência e lazer de populações de nível socioeconômico 
elevado que, muitas vezes, relacionam-se a reabilitação de bairros centrais e pericentrais ou, ainda, de 
construções antigas. De acordo com Clerval (2010, p. 2), a noção de gentrificação se apresenta interessante 
porque põe em acento a dinâmica das divisões sociais do espaço e a complexidade de sua organização, entre 
mudança social e mudança urbana. A noção designa uma forma particular de “emburguesamento” 
(“embourgeosisement”) de bairros inteiros, que passa pela transformação do habitat e, até mesmo, de espaços 
públicos e de comércio. De acordo com Clerval, a gentrificação é um processo de conquista de bairros 
populares por parte das classes médias e superiores, que pode ser visto como uma adaptação de um antigo 
espaço urbano aos atuais estados de relações sociais que, muitas vezes, ocorre de maneira conflituosa. As 
exigências de consumo da nova classe de residentes dão origem à oferta de serviços, notadamente de cultura e 
lazer, que se estabelecem como atrações turísticas de muitas cidades, como ocorreu com parte do Pelourinho, 
em Salvador, na Bahia. De acordo com Vasconcelos (2003, p. 17), a grande reforma do Pelourinho, iniciada em 
1993, tratou-se de um processo parcial de gentrificação, com a implantação de estabelecimentos comerciais e 
de serviços, que “expulsou” 1.967 famílias por meio de indenizações. A reforma transformou o traçado da 
antiga cidade colonial, na medida em que quintais foram transformados em praças, o que tornou a área em um 
parque temático como uma “disneylização” das cidades antigas (VASCONCELOS, 2003, p. 118). 
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em conta a necessidade de teorizar espaço e lugar como produto das relações sociais que 

são, muito provavelmente, conflitivas e desiguais 103.  

As restrições de uso dos espaços públicos, para as pessoas que não tem poder de 

consumo, vão desde a criação de dificuldades de acesso e permanência até a própria 

proibição. Quem não tem capacidade de consumo só vivencia o espaço do turismo como 

trabalhador prestador de serviços aos turistas, ainda assim, quando contratado por uma 

empresa, pois, muitas vezes, trabalhadores autônomos são também impedidos de 

exercerem sua atividade nesses espaços. A atuação de trabalhadores autônomos só é 

permitida (ou tolerada), quando os serviços que eles prestam contribuem para a atração e a 

reunião de turistas nos espaços turísticos. 

No município de Itacaré, por exemplo, o turismo produz e organiza o espaço na cidade, 

na costa e no interior, muitas vezes, gerando estruturas fragmentadas, em uma sorte de 

espaços selecionados para uso turístico, plenos de contatos com outros espaços desprezados 

pela atividade. Na cidade de Itacaré, na ainda pequena vila, há uma nítida divisão territorial 

“Leste-Oeste”, em virtude das práticas socioespaciais que ocorrem em cada uma dessas 

partes do lugar. No leste da cidade, de frente para o mar, o espaço é altamente valorizado 

pelo turismo, localizando-se ali a maioria dos equipamentos de hospedagem, alimentação, 

entretenimento, entre outros serviços para turistas. No oeste da cidade, nos “fundos”, nos 

bairros menos valorizados e nas ocupações de encostas e várzeas, vivem a maioria das 

pessoas do lugar, em condição de vida muito inferior a que existe do outro lado da cidade.  

A urbanização em Itacaré avança por espaços até então dominados pelos elementos 

naturais, descaracterizando a própria imagem “ecológica” que serve como chamariz para o 

turismo. Forjada como uma espécie de marca do turismo, a imagem ecológica é banalizada 

por meio da incontável difusão publicitária e da multiplicidade de produtos e 
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 A “natureza” pública de praças e parques, abertos a todos sem problemas, precisa ser levada a um exame 
minucioso que raramente lhe é devotada, afirma Massey (2008), para quem “desde a maior praça pública até o 
menor parque pública, esses lugares são um produto de, e internamente deslocados por identidades/relações 
sociais heterogêneas e, algumas vezes, conflitantes” (p. 217). Quando desregulamentados, afirma Massey 
(2008, p. 217-218), tais espaços públicos permitem que uma população decida por si mesma, quem realmente 
vai ter o direito de estar ali. Assim, de todo modo, são todos os espaços, de algum modo, regulados 
socialmente, se não por regras explícitas (“são proibidos jogos de bola, vagabundagem”), então por regulações 
potencialmente mais competitivas (“mais semelhantes ao mercado?”), que existem na ausência de controles 
explícitos (“coletivos? públicos? democráticos? autocráticos?”). A discussão não é que esses lugares não sejam 
públicos, diz Massey (2008, p. 218), pois é exatamente o próprio fato de que eles sejam, necessariamente, 
negociados, muitas vezes rachados por antagonismos, sempre cercados pelo jogo das relações sociais 
desiguais, é que os tornam “genuinamente públicos”. 
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empreendimentos ecológicos vendidos em Itacaré. Dos incontáveis e informais guias de 

praias, trilhas e cachoeiras até os grandes empreendedores hoteleiros, passando por 

comerciantes e prestadores de serviços de todo tipo, “todos” estão envolvidos com o 

turismo ecológico sustentável de Itacaré, considerado indutor de desenvolvimento local. 

 A orientação ideológica empresarial concentrada na economia de mercado, tem 

estado em grande discordância com as bases conceituais do ecoturismo que, “incorporado 

pelo modo de produção capitalista, não pode cumprir com aquilo que não é a sua função 

principal: a conservação ambiental, a promoção do bem-estar das populações locais e o 

desenvolvimento de uma consciência ambientalista” (MENDES JÚNIOR e FERREIRA, 2010, p. 

369). O mercado esvazia o sentido do ecoturismo, criando uma prática alienada em relação 

ao aspecto conceitual (sustentabilidade) em que se apoia indevidamente, originando um 

“ecoturismo de mercado”, nos termos de Mendes Júnior e Ferreira, que se baseia no 

pensamento econômico focado no lucro. Assim, quem se beneficia do ecoturismo, de fato, 

são aqueles que dispõem de recursos para efetivar mudanças estruturais no lugar turístico, 

demandadas pelo ecoturista criado pelo mercado. 

 De acordo com Luchiari (2002), as modalidades de turismo de natureza que, 

aparentemente, estão mais próximas da concepção de sustentabilidade, são limitadas por 

estratégias de mercados e pelas políticas públicas, que tomam a natureza como uma 

mercadoria valorizada pelo turismo internacional e pelas práticas sociais. “Assim, os lugares 

valorizados são privatizados e restritos às classes médias e às elites urbanas que vão 

ganhando a hegemonia na construção de uma nova formação socioespacial” (LUCHIARI, 

2002, p. 120). Uma breve passagem da matéria “No divã de Itacaré”, publicada pela revista de 

turismo Lonely Planet, nos dá uma ideia do que parece acontecer com o espaço de Itacaré:  

 

(...) um punhado delas (de praias), de formatos distintos, todas elas limitadas por 
morros que mergulhavam verdejantes, no mar quente da Bahia: ‘Será que isso 
presta para o turismo?’, pode-se supor a pergunta que acendeu a centelha do 
renascimento da região. E como prestava: a pequena Serra Grande era a 
transposição do festejado litoral norte de São Paulo para a costa nordestina. 

 

 Transposição que representa um modelo de lazer e veraneio praticado no litoral norte 

paulista que, segundo Scifoni (2006, p. 21), diz respeito à reprodução social da metrópole, de 

seus espaços, modo de vida, cultura, valores, inclusive, do modo de gastar o tempo de não 

trabalho, desejos, etc. É a necessidade do lazer, no seio do cotidiano da metrópole, que leva 
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à produção de um espaço de veraneio no litoral, uma expansão do “tecido urbano”, nos 

termos de Lefebvre citado por Scifoni, não como contiguidade física, mas no sentido de uma 

rede de relações que subordina o espaço litorâneo à lógica urbana. Segundo George (1970 a, 

p. 136-137), quanto mais o ritmo dos lazeres sazonais atinge os citadinos, mais o “espaço 

total” é invadido pela produção de locais de extravasamento: colônias de férias, campos de 

campismo e caravanismo, casas rurais, residências secundárias, chalés de férias, muitas 

vezes, as margens de praias que, fechados os acessos, passam do domínio público para a 

propriedade particular. Em toda parte, afirma George (1970 a, p. 137), 

 

Os sítios naturais, as cidades e os monumentos históricos, pontos de convergência de 
turistas canalizados pela imprensa, pela publicidade, pelas agências, pelos circuitos 
de ônibus, são rodeados, sem preocupação, pela conservação da integridade do 
patrimônio estético, arqueológico ou natural, de instalações de recepção, pátios de 
estacionamento, comércios de souvenires, cartazes de publicidade. A rede de 
circulação é insuficiente, Urgem novas estradas, que cortem, como estrangeiras, 
paisagens que já não se tem o ‘lazer’ de contemplar. As velocidades e a segurança 
da circulação não o permitem, e é proibido estacionar nas autoestradas fora dos 
pátios de estacionamento, associados aos restaurantes, aos motéis e aos postos de 
gasolina, geralmente situados nas partes mais baixas, entre os taludes gramados 
do barranco da autoestrada (...). O citadino tem a sua imagem do espaço, e ele 
modela o espaço, ou modelam-no para ele, de acordo com essa imagem. 

 

 De acordo com George (1970 b, p. 231), os êxodos para descanso são apenas, em 

parte, migrações dispersas e difusas, pois a maior parte dos moradores das cidades 

encontra-se nos mesmos lugares de descanso. Pensando na organização do espaço, George 

afirma que a vantagem da concentração das migrações de descanso está em simplificar os 

transportes de pessoas e de produtos para abastecimento, mas que o ambiente condiciona 

as opções individuais e, portanto, é preciso não confundir “atitudes suscitadas” com 

espontaneidade. Segundo Luchiari (2002, p. 121), de maneira geral, a expansão do turismo 

no Brasil tem estabelecido, em todos os lugares valorizados, a reprodução do mundo 

urbano, num processo que proporciona a superação do estranhamento ao meio natural, 

“pouco domesticado”, e oferece ao turista a apropriação de um lugar repleto de objetos 

conhecidos. Assim, são montados cenários com paisagens domesticadas para serem 

vendidas ao consumo turístico, formas que “roubam grandes parcelas do território, não se 

comunicam com a população local, instituem o isolamento das sociabilidades e evitam a 

possibilidade do encontro entre os turistas e o lugar” (LUCHIARI, 2002, p. 121). 
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13.2 O turismo como indutor de desenvolvimento local  

 

 

Segundo Lanfant (2004, p. 369), a importância da economia turística mundial tem 

sido subestimada, talvez por estar classificada entre as atividades terciárias e de ser 

registrada junto com todas as outras atividades de serviços, o que o dificulta as análises 

sobre o turismo. No entanto, continua Lanfant, o turismo chegou aos primeiros lugares na 

economia mundial porque detém os instrumentos da “mundialização”, ou seja, suas 

empresas multinacionais funcionam em rede, suas técnicas de comercialização e de gestão 

são feitas à distância com a ajuda da informática e da eletrônica, de suas antenas em todas 

as regiões do planeta, de seus capitais móveis, de modo a concentrar o poder nos centros de 

decisão transnacionais associam os setores públicos e privados. 

Isso leva ao fato de que, apesar do turismo empregar pessoas moradoras dos lugares, 

seu controle é fundamentalmente exercido de fora, por empresas sediadas nos grandes 

centros, justamente de onde partem os turistas que visitam Itacaré e região, por exemplo. O 

lucro principal das atividades do turismo não é significativamente internalizado nos lugares, 

indo majoritariamente para os centros de controle, já que parte da renda referente à venda 

de produtos turísticos, que acontece nos locais de emissão de turistas, fica retida nestes 

mesmos locais. Para os lugares turísticos, é remetida apenas uma parcela relativa aos custos 

dos serviços ali prestados. Além da retenção de parte da renda da atividade turística nas 

localidades emissoras de turistas, há mecanismos de transferência de outra parte também 

significativa dos benefícios advindos da atividade no próprio local turístico.  

A cada vez mais dominante organização empresarial em rede, dinamizada pelas 

modernas técnicas de comunicação, permite o controle externo e garante ao empresário-

investidor, que não vive na localidade turística, uma apropriação “à distância” da renda 

proveniente do trabalho ali realizado. Segundo Bauman (1999, p. 9), um dos efeitos da atual 

compressão do tempo e do espaço na estruturação das sociedades, e comunidades 

planetárias e territoriais, é a nova versão do “proprietário-ausente”, uma espécie de 

independência adquirida pelas elites globais face às unidades territorialmente confinadas de 

poder político e cultural, com a consequente perda de poder destas unidades.  

Segundo Santos (2002, p. 169-170), graças aos progressos técnicos e as formas atuais de 

realização da vida, as redes tornam-se cada vez mais globais: redes produtivas, de comércio, 
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de transportes, de informações e, notadamente, as financeiras, bem acabadas e eficazes em 

função da “desmaterialização” do dinheiro e ao seu uso instantâneo e generalizado em 

diversas partes do mundo. A existência das redes é inseparável da questão do poder e, a 

divisão territorial do trabalho, atribui a alguns atores um papel privilegiado na organização 

espacial (SANTOS, 2002, p. 270). A própria estrutura do espaço constitui uma condição 

fundamental ao exercício do poder e que, “a palavra ‘poder’ deve ser aqui reconhecida no 

sentido que lhe dão Taylor e Thrift, isto é, a capacidade de uma organização para controlar os 

recursos necessários ao funcionamento de outra organização” (SANTOS, 2003, p. 271).  

Para Bauman (1999, p. 9), as pessoas que investem numa companhia (os acionistas) 

não estão de forma alguma presas ao espaço, pois podem comprar qualquer participação, 

em qualquer bolsa de valores e através de qualquer corretor, o que faz da “proximidade” ou 

da “distância” geográfica da companhia a consideração menos importante na decisão de 

comprar ou vender. Entretanto, apesar das inovações em comunicação, o fator “localização 

geográfica” é ainda determinante na formação dos preços no mercado internacional do 

turismo, em função da alta participação do transporte no custo final do produto turístico 104.  

Outro fator que agrava a competitividade comercial, dos lugares mais distantes dos 

centros emissores de turistas, é o processo de padronização dos serviços turísticos, 

oferecidos nos mais diversos espaços do turismo (FALCÃO, 1996, p. 68). Resultado de um 

padrão modernizante imposto pelo mercado internacional, uma oferta padronizada de 

serviços consolida destinos turísticos cada vez menos originais, ao contrário, cada vez mais 

comuns, reduzindo a potencialidade dos lugares de obterem um preço turístico distinto em 

função de sua originalidade. A comercialização internacional do turismo depende também 

de fatores próprios da atividade que, organizada em escala mundial, estabelece vínculos 
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 Segundo Harvey (2005, p. 49), “os preços, tanto das matérias-primas como dos bens acabados, são sensíveis 
aos custos de transporte, e a capacidade de coletar matérias-primas em lugares distantes e de enviar produtos 
acabados a mercados distantes é, evidentemente, afetada por esses custos”. Citando Marx, Harvey (2005, p. 
49) afirma ser o aperfeiçoamento do transporte e da comunicação “necessário e inevitável”, pois o aumento da 
“velocidade de circulação de capital” contribui para o processo de acumulação. Nessas condições, ‘a distância 
espacial se contrai em relação ao tempo: o importante não é a distância do mercado no espaço, mas a 
velocidade pelo qual pode ser alcançado’ (MARX citado por HARVEY, 2005, p. 49). A “condição espacial” (o ato 
de trazer o produto ao mercado) pertence ao próprio processo de produção, pois a indústria do transporte e da 
comunicação é “produtora de valor” e considera economicamente esta condição. Entretanto, a racionalização 
geográfica do processo produtivo não depende apenas, segundo Harvey (2005, p. 49), da “estrutura mutável 
dos recursos de transporte”, mas também do custo das matérias-primas e das demandas de mercado, bem 
como da tendência inerente à aglomeração e à concentração da parte do próprio capital.  
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entre os agentes produtores do turismo de lugares emissores, os prestadores de serviços 

locais e as redes de comercialização internacionais.  

Em função da existência destas alianças, ocorre uma diferenciação entre “preços de 

balcão”, cobrados propriamente na localidade turística, daqueles acordados com as agências 

e operadoras, como quase sempre acontece com os serviços de transportes e de 

hospedagem. Estes últimos são um exemplo de serviços turísticos organizados em redes 

internacionais de hotéis, que vendem suas reservas a distância, concentrando o controle 

empresarial destes serviços nos grandes centros e, assim, retendo e transferindo renda 

gerada nos lugares onde o turismo atua. Segundo Falcão (1996, p. 68), como condição para 

se atingir o mercado mundial de turismo, as empresas prestadoras de serviços locais 

submetem seus produtos às redes internacionais de comercialização, reduzindo seus preços 

para garantir uma taxa de ocupação que viabilize sua manutenção no mercado. Assim, os 

lugares turísticos se tornam os elementos menos importantes do sistema, podendo perder 

importância na rede de localidades receptoras de turistas, em função da mobilidade que o 

capital tem de se deslocar para outros lugares.  

 A inserção do capital turístico em determinados lugares parece corresponder a 

característica básica do “capitalismo tardio”, ao fenômeno da “supercapitalização”, 

apresentado por Mandel (1985, p. 272), que diz respeito à penetração de capital em áreas 

ainda não produtivas. Segundo Mandel, a disponibilidade de grandes quantidades de capital, 

que não mais podiam ser valorizados na indústria, em função da própria dinâmica de 

reprodução capitalista, é pré-requisito para a expansão dos serviços, numa grande 

diferenciação do consumo, especialmente de assalariados e da classe operária, de modo a 

complementar à acumulação do capital. De acordo com Moraes (2002, p. 101), a 

expansividade é uma qualidade básica da espacialidade do capitalismo, uma dinâmica que 

tem a exaustão como meta, ou seja, o capitalismo busca submeter todos os lugares a sua 

lógica, destruindo ou incorporando, mas sempre modificando os gêneros de vida que 

preexistem à sua entrada num determinado lugar.  

Essa característica de expansão do capitalismo, que se apropria e produz espaços, diz 

respeito ao “comércio exterior”, considerado por Marx sob dois pontos de vista diferentes: 

“em primeiro lugar, como atributo do modo capitalista de produção e, em segundo lugar, 

como fenômeno histórico relativo à evolução da formação social capitalista nas sociedades 

pré-capitalistas, gerando diversas formas sociais intermediárias (como colônias, economias 
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baseadas na monocultura, economias dependentes, etc.)” (HARVEY, 2001, p. 55). O comércio 

exterior é tratado por Marx, afirma Harvey (2001, p. 56), como condição prévia para a 

acumulação capitalista, bem como consequência da expansão do mercado. Ainda citando 

Marx, afirma Harvey (2001, p. 56) que, as diferenças naturais dos vários lugares, passíveis de 

comércio, formam uma básica física para a divisão do trabalho, embora sejam somente 

possibilidades não imodificáveis, pois ao fim é a produtividade da mão-de-obra, e não a 

natureza, a “dádiva da história”. Como acontece no turismo e em qualquer tipo de 

empreendimento, as técnicas tendem a transformar as possibilidades dos lugares num sistema 

geográfico integrado de produção e troca, que atende ao propósito da acumulação capitalista. 

De acordo com Harvey (2001, p. 57), a exportação de capital, que pode fornecer 

oportunidades temporárias para o capital, foi um tema considerado por Lenin como 

essencial para a “teoria do imperialismo”, enquanto estágio superior do capitalismo. Citando 

Rosa Luxemburgo, Harvey afirma que o espaço novo para a acumulação, que o capitalismo 

tem de definir, existe apenas sob a forma de sociedades pré-capitalistas, de mercados 

virgens para a absorção, numa tendência permanente à superprodução de mercadorias sob 

o capitalismo. Segundo Harvey (2001), “Marx também afirmou que a tendência histórica do 

capitalismo é destruir e absorver modos não capitalistas de produção, ao mesmo tempo em 

que os utiliza para criar espaço novo para a acumulação do capital” (p. 58). Para Harvey (2001, 

p. 59), a criação do “subdesenvolvimento”, por meio da penetração capitalista, transformou 

sociedades não capitalistas (organizações relativamente autônomas produtoras de valores de 

uso) em unidades especializadas e dependentes (produtoras de valores de troca). 

 

 

13.3 Sobre o turismo e a ideologia do desenvolvimento sustentável 

 

 

Para Luchiari (2002, p. 111), a história das viagens e da organização do turismo, “pari 

passu”, acompanha a evolução das técnicas (principalmente nos transportes), das 

infraestruturas (principalmente urbanas) e dos modelos econômicos vigentes. “Assim se vê a 

associação entre as trocas mercantis e as viagens, o fordismo e a comercialização dos 

pacotes padronizados, o desenvolvimento sustentável e a descoberta do turismo de natureza 

pelo mercado, a acumulação flexível e o turismo segmentado” (LUCHIARI, 2002, p. 111). O 



227 

 

“descoberto” turismo de natureza é uma mercadoria, que se vende como alternativa de 

desenvolvimento socioambiental sustentável, num momento de emergência de fenômenos 

como escassez de recursos, poluição, mudanças climáticas e produção de lixo dos 

descartáveis produtos da sociedade de consumo. Entretanto, como afirmam Mota e Silva 

(2009, p. 38), apesar da adoção de “tecnologias limpas”, de educação ambiental, do uso de 

indicadores ambientais nos processos de produção, a dinâmica destrutiva do sistema se 

mantém e se aprofunda, a despeito das iniciativas e prescrições sobre a necessidade de 

preservação/conservação dos bens naturais.  

Referências críticas à problemática ambiental ganham espaço e notoriedade, 

afirmam Mota e Silva (2009, p. 39), mas se voltam mais para a adoção de práticas 

poupadoras de recursos naturais (reciclagem e produtos biodegradáveis, por exemplo) do 

que para um enfrentamento do “produtivismo” e do “consumismo” das sociedades 

contemporâneas. A “sustentabilidade”, pretendida por uma ideologia que unifica os 

interesses do capital, do trabalho e do Estado, é impossível de ser alcançada, porque a 

sociedade capitalista resiste a qualquer tipo de controle sobre a “destrutividade” social e 

material que lhe é inerente (MOTA e SILVA, 2009, p. 39). Como a formulação do 

“desenvolvimento sustentável”, gestada desde os anos 1980, ganhou centralidade em 

propostas sociais, a “sustentabilidade” apresenta-se como um “princípio ético e moral”, por 

imputar responsabilidade, à atual geração, pela preservação das condições de reprodução 

das gerações futuras. O caráter sedutor e encantador da proposição, afirmam Mota e Silva 

(2009), “reside/residiu no apelo à preservação da natureza, ao enfrentamento da 

desigualdade social e ao comprometimento individual e coletivo da sociedade com o meio 

ambiente, ignorando as determinações históricas do processo destrutivo” (p. 39). 

Enquanto proposta dominante de enfrentamento da questão ambiental, a ideia de 

desenvolvimento sustentável orienta normas e ações que se configuram numa ideologia da 

sustentabilidade socioambiental e econômica. Todavia, a ideia nega as contradições da 

sociedade de classe, como um “fetiche que, ao defender a sustentabilidade da base material, 

sem alterar a relação sociometabólico que rege as relações sociais de produção, estaria 

reiterando, a reprodução de uma verdadeira ‘insustentabilidade social’” (MOTA e SILVA, 

2009, p. 39). Não há unidade entre sustentabilidade ambiental e social, pela impossibilidade 

da sociedade do capital enfrentar a desigualdade social sem comprometer sua dinâmica de 

acumulação, razão pela qual o debate ambiental confere centralidade aos aspectos 
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biofísicos do meio ambiente, deixando em segundo plano a dimensão social, tratada apenas 

como objeto e meio de promoção de uma sociedade “ambientalmente sustentável”. 

A implementação de soluções técnicas, para as questões ambientais, não coloca em 

questão as determinações históricas e sociais da produção destrutiva, cujas bases estão na 

apropriação privada da natureza e na sua conversão em fatores de produção (MOTA e SILVA, 

2009, p. 40). A importância da gestão ambiental, segundo Mota e Silva, está em sua 

possibilidade de regulamentação pública e de controle da apropriação privada dos recursos 

do planeta, no sentido de uma “apropriação social da natureza”. A sustentabilidade 

ambiental segue uma dinâmica contraditória, afirmam Mota e Silva (2009, p. 41), pois 

constatam-se alguns avanços (redução de poluição, reciclagem, consciência ambiental), mas 

persistem as questões essenciais que afetam a reprodução da vida no planeta (questão 

energética, degradação de solos, produção para o descarte, etc.). 

O apelo ético destina-se quase que exclusivamente a orientar ações individuais, 

buscar mudanças de comportamento e de atitudes face ao meio ambiente, plenamente 

sintonizadas com o mercado que, por sua vez, empenha-se em adotar uma face 

“ecologicamamente correta”. A partir de mudanças atitudinais, cria-se no plano ideológico o 

“fetiche da humanização do capital”, pois a questão ambiental é tratada na perspectiva do 

indivíduo. A natureza dos discursos vêm se subsumindo às necessidades da acumulação de 

capitais, impulsionando uma integração à ordem, naturalizando a “questão social” e, por 

consequência, a “questão ambiental”, sob o argumento que “todos são responsáveis” e que 

mudanças individuais de atitude são as saídas para superar o quadro de degradação do 

ambiente (MOTA e SILVA, 2009, p. 42). 

A ideologia do desenvolvimento sustentável dissemina, em todas as estruturas da 

sociedade, as bases programáticas que influenciam atitudes e ditam comportamentos tidos 

como sustentáveis: consumidor consciente, gestão ambiental de negócios, combate ao 

desperdício, incentivo à reciclagem, etc. Para Mota e Silva (2009, p. 43), a ideologia do 

desenvolvimento sustentável favorece a “indiferenciação” de classes frente à questão 

ambiental, atribuindo a todos, indistintamente, a responsabilidade pela dilapidação da 

natureza e pela sua preservação. A sustentabilidade é um “modelo de desenvolvimento para 

o capital”, que não supera as contradições na relação sociedade-natureza, suprimindo 

quaisquer dúvidas quanto à incapacidade do sistema de resolver as suas próprias 

contradições. 
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13.4 A liminaridade dos espaços do turismo 

  

 

O termo “liminaridade” refere-se a um estado de se estar no “limiar” ou no limite 

entre dois diferentes planos de existência e que pode, no espaço geográfico, ser 

caracterizado também pela ambiguidade de práticas materiais nele realizadas. Segundo 

Gomes (2008), espaços liminares “representam a expressão material das coexistências dos 

tempos que resistem ou são incorporados à dinâmica social das cidades” (p. 187), podendo 

dividir a mesma coordenada geográfica, o mesmo endereço e até o mesmo equipamento. 

No entanto, nos espaços liminares, os diferentes sujeitos realizam ações e executam técnicas 

de tempos distintos, que atribuem ao espaço valores de uso definidos pelo grau e 

refinamento no atendimento às necessidades, como explica Gomes (2008, p. 188): 

 

Dessa forma, é possível um objeto como uma ponte representar passagem e 
articulação de caminhos para uns – tanto para pedestres como para motoristas –, e 
representar para outros a moradia e local de trabalho. O way e o subway para o 
suprimento das necessidades. A ponte é um espaço público, mas também é 
apropriado seletivamente. Em outra ilustração, residências que, num modelo do 
planejamento funcional racionalista moderno, integram células estabelecidas como 
zonas residenciais multi e unifamiliares. Ou seja, territórios de reprodução na 
cidade, passam a constituírem locais de produção, com a comercialização de 
produtos e realização de trabalhos, formais, informais, lícitos e ilícitos. Têm-se 
assim, antigas unidades residenciais convertidas em oficinas, escritórios, fábricas, 
postos de vendas de gás, pontos de jogos de azar, centros de distribuição de 
drogas, dentre outro. 

  

No mesmo sentido da ambiguidade, um “espaço liminar” pode ser, segundo Zukin 

(1993, p. 28), uma zona onde se situam compradores e vendedores, para breves transições 

ou mesmo transações sociais entre eles. Em espaços do turismo, por exemplo, consumidores 

e trabalhadores, muitas vezes, convivem nos espaços públicos dos lugares, em função do 

poder que esses espaços possuem de atração turística, como acontece nas praias, praças, 

parques, jardins, arredores de museus, etc. Em qualquer espaço que haja reunião de 

turistas, existe uma grande presença de trabalhadores, muitos deles informais, oferecendo 

produtos e serviços de todo tipo aos visitantes, numa coexistência que confere aos espaços, 

principalmente públicos, uma característica de “liminaridade”, ou seja, neles há a presença 

de funções ambivalentes, a coexistência das funções de lazer e de trabalho.  
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 A liminaridade se instala nestes espaços em função das diferentes práticas materiais 

que realizam turistas e trabalhadores, os primeiros desfrutando de serviços prestados pelos 

segundos. Turistas vivenciam os espaços do turismo como consumidores de serviços de 

cultura e lazer, usufruindo seu tempo na perspectiva do ócio ou do desenvolvimento 

pessoal. Trabalhadores vivenciam estes mesmos espaços como prestadores de serviços, 

submetendo seu tempo e sua força de trabalho aos interesses dos empresários do turismo. 

Entretanto, apesar de liminares, os espaços do turismo são concebidos, produzidos e 

organizados apenas para os turistas, ou melhor, na perspectiva dos lucros que podem ser 

obtidos com o consumo dos serviços ali oferecidos aos turistas. Assim, apesar de 

compartilhado, o espaço é ainda dividido, já que toda a produção e organização espacial 

estão voltadas para o melhor modo de se obter lucro, com a prestação de serviços de apoio 

aos turistas, sobrando muito pouca consideração na organização do espaço para os 

trabalhadores, justamente aqueles indivíduos que, de fato, prestam os serviços. 

A liminaridade não se instala apenas nos espaços do turismo propriamente ditos, mas 

por vezes alcançam os espaços de descanso e convivência social, como os lares dos 

trabalhadores, que podem se tornar também espaços de trabalho. É comum no turismo, a 

contratação de serviços “terceirizados” realizados na própria moradia dos trabalhadores, 

como acontece, muitas vezes, com os serviços de lavanderia de pousadas e hotéis. De outro 

modo, mas igualmente liminares, tornam-se as moradias de pessoas que se mudam 

temporariamente para poderem alugar suas casas aos turistas, fenômeno também bastante 

comum em temporadas de determinados destinos turísticos. 

A produção destes espaços “liminares”, que misturam histórias e funções, lugares 

lucrativos e não lucrativos, casa com espaço de trabalho (Zukin citada por GOMES, 2002, p. 

06), aumenta as dificuldades da gestão pública das cidades. Nesse sentido, não é possível 

trabalhar a cidade com zonas de uso rígidas e limites inflexíveis, tanto nos espaços 

residenciais quanto nos de serviços, lazer e circulação (GOMES, 2002, p. 06). De acordo com 

Gomes, o modelo racional e funcionalista do urbanismo moderno de contemplar partes, 

com funções próprias e exclusivas, não encontra rebatimento na realidade em espaços 

urbanos, por exemplo.  

O crescimento do setor de serviços, seja com base nas tecnologias de informação e 

comunicação, no surgimento de “pseudo-empresários” ambulantes ou na ampliação de 

oficinas e trabalhos domésticos, implica num outro modo de se produzir espaço, que não 
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corresponde ao zoneamento urbano tradicionalmente preconizado. O ordenamento 

territorial pode possibilitar uma coerência espacial das políticas públicas com as condições 

sociais dos lugares, objetivando a redução de desigualdades por meio da geração de 

empregos, de acordo com as possibilidades das comunidades afetadas, além de propiciar 

condições de desencadeamento de um processo de autonomia local que se integre a 

projetos regionais e nacionais (GOMES, 2005, p. 337).  

 

 

13.5 A padronização e o consumo nos espaços do turismo 

 

 

Um padrão modernizante, imposto pelo mercado internacional do turismo, produz 

espaços cada vez menos originais e genuínos, dando ao turista algo que ele pode encontrar 

em qualquer lugar, contrapondo-se, assim, a uma das essências do turismo, que é a 

possibilidade de se conhecer outros lugares, especialmente culturas diferentes. No seio de 

espaços padronizados, tudo se tornou equivalente, com os turistas, por exemplo, fazendo 

“viagens quase imóveis, sendo depositados nos mesmo tipos de cabines de avião, de 

pullman, de quartos de hotel e vendo desfilar diante de seus olhos paisagens, que já 

encontraram cem vezes em suas telas de televisão ou em prospectos turísticos” (GUATTARI, 

1992, p. 169).  

A produção do turismo parece acompanhar as manifestações atuais da “unicidade 

técnica” que, para Santos (2002, p. 189), é uma das bases do fenômeno da globalização e 

das transformações contemporâneas do espaço geográfico. Para Santos (2002, p. 249),  

 

A unicidade das técnicas induz certa similaridade entre muitos objetos, com a 
emergência, em diversos lugares, de paisagens com o mesmo ar de família. E. Relph 
(1976, pp. 114 e 134) se refere a essa atenuação das diferenças morfológicas entre 
os lugares, uma crescente estandardização e banalização das paisagens culturais 
(P. Cunill, 1994). Os centros das cidades são a mostra mais visível dessa vocação à 
mesmice, lembrada por Parkes & Thrift (1980, p. 132), já que não apenas se 
parecem arquitetonicamente, como, também, se assemelham por trabalhar a um 
ritmo similar. 
 

Uma concepção de mercado é aplicada aos espaços do turismo, organizando-os no 

sentido do direcionamento dos turistas ao consumo, fazendo com que, por exemplo, muitas 
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edificações antigas tornem-se espaços de visitação paga, como museus, locais de exposições 

e eventos ou, até mesmo, centros de compras. Santos (2002, p. 43) usa o termo 

“rugosidades” do espaço, para metaforicamente explicar a dinâmica das formas herdadas do 

passado, que assumem outras funções para atender as necessidades do presente e, assim, 

servirem como pré-condição para a produção. Segundo Santos (2008 b, p. 173), as 

rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se transformou em paisagem, 

como restos de uma divisão do trabalho internacional, manifestada localmente por 

combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados. 

De acordo com George (1983 b, p. 195), o envelhecimento das coisas e das obras 

humanas não é da mesma natureza do envelhecimento biológico, pois não comporta 

mutações de conteúdo, menos ainda de enriquecimento, mas somente obsolescência, 

ruptura de ligações, deslocamento de elementos de uma construção voluntária que perdeu 

a razão de ser. Portanto, afirma George, nada jamais acaba, na medida em que podemos 

reconstruir qualquer coisa de novo, com o resto das obras passadas e, isto, não se trata de 

um renascimento, mas de um reemprego dos elementos polivalentes de outra geração. O 

envelhecimento sucede a um abandono (consequência de uma constatada perda de 

oportunidade) e a recuperação é uma reincorporação em outro ciclo de utilidade. Não é 

uma restauração, afirma George (1983 b, p. 195), porque restauração implica em um 

retorno e não é isto, o que há é substituição, esboço de uma nova vida, cuja duração 

depende da evolução das técnicas e das conjunturas sociais, econômicas e políticas.   

O problema fundamental, afirma George (1983 b, p. 195), verdadeiramente, é saber 

se, a forma se perdendo, a matéria permanece capaz de responder a um uso ilimitado e cada 

vez mais massivo da parte das sociedades, bem como se a humanidade será indefinidamente 

capaz de criar outras gerações de formas por meio de processos de mobilização das 

utilidades. Para George, a vida do espaço pode ser seguramente comparada ao ciclo 

biológico da vida, na medida em que ela explora as forças criadoras, durante um tempo mais 

ou menos longo, num “ótimo de serviço” (que corresponde a uma fase de “maturidade”), 

mas que depois se amortiza pela usura específica do substrato ou das obras impostas. Se 

novas forças invadem o espaço “velho”, afirma George, não se trata de um “soro de 

prolongamento da vida”, mas sim de uma nova semente e, ao mesmo tempo, da 

incorporação a uma nova geração e a um novo universo.  
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Para Santos (2008 b, p. 173), o espaço testemunha um momento de um modo de 

produção pela memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem criada. 

Todavia, o espaço não se desfaz paralelamente à mudança de processos, ao contrário, pois 

alguns processos se adaptam às formas pré-existentes, enquanto que outros processos 

criam novas formas. Os modos de produção se sucedem, mas alguns objetos sociais por ele 

criados continuam existindo e, muitas vezes, ainda com uma função na produção. “Assim, 

quando um novo momento do modo de produção chega para substituir o que termina, ele 

encontra, no mesmo lugar de sua determinação (espacial), formas preexistentes às quais ele 

deve adaptar-se para poder determinar-se” (SANTOS, 2008 b, p. 174). Desse modo, os 

objetos geográficos aparecem em localizações que correspondem aos objetivos da 

produção, de um dado momento que, em seguida, por sua própria presença, vão influenciar 

os momentos subsequentes da produção.  

 A produção do turismo faz mais do que designar outras funções para as formas 

herdadas do passado, ela se utiliza também das técnicas mais modernas para produzir um 

espaço voltado para o consumo, principalmente nas áreas urbanas, pois nelas há uma maior 

densidade de elementos técnicos, científicos e informacionais. Segundo Lefebvre (2000, p. 

93-94), em seu desenvolvimento, as forças produtivas não se instalam em espaços “neutros” 

ou “vazios”, mas sim em espaços que contém diversos objetos naturais e sociais, entre os 

quais redes e fluxos que facilitam as trocas materiais e de informação. Nos dias atuais, com 

as trocas de informação se estabelecendo hegemonicamente por meio das redes técnicas, a 

produção do espaço é cada vez mais determinada por quem tem acesso à informação e, 

mais que isso, por quem produz e distribui a informação. 

 No caso do turismo, a produção e a distribuição da informação voltam-se 

implacavelmente para o mercado, como na utilização da Internet para dirigir os turistas ao 

consumo. Muito além da utilização doméstica da Internet, a produção do turismo volta-se 

para o uso de outras inovações tecnológicas da comunicação digital, como a distribuição 

de informações por meio de mensagens a sofisticados telefones celulares, por exemplo, 

que são enviadas ao usuário quando este passa por algum ponto da cidade, monitorando-o 

e orientando seus deslocamentos. Por meio da combinação de tecnologias, como o GPS 

(Global Position System) e a telefonia móvel, as pessoas podem ser “rastreadas” em seus 

caminhos e, de acordo com sua posição geográfica, podem procurar e receber 
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informativos sobre os pontos de interesse turístico (e também de onde consumir) da área 

em que estão no momento.  

Assim, a comunicação pode influenciar na mobilidade das pessoas, fazendo com que 

os lugares se configurem cada vez mais como territórios, onde uns usam e controlam o 

espaço, enquanto que outros são usados e controlados por meio dele. Da produção de 

espaços do turismo emergem mecanismos de controle e vigilância social, que organizam a 

vida dos turistas no sentido de um comportamento estabelecido para eles, ou seja, o ato de 

consumir. Segundo Zukin (2005, p. 28), os espaços de consumo, além de delinear um 

território corporativo de poder, “disciplinam nossos corpos e nossas mentes”, “colocando-

nos em nosso lugar”, pois somos limitados a serviços automáticos e imobilizados por 

recompensas dadas por empresas de cartões de crédito a compradores frequentes.  

 Este modo de disciplinamento é uma estratégia da produção turística, mesmo 

quando os promotores do turismo sugerem o uso de guias “personalizados”, às vezes 

elaborados pelo próprio turista no espaço virtual dos websites da Internet. Esses guias 

turísticos personalizados, nada mais são do que uma escolha do turista por atrações 

previamente selecionadas pelos promotores turísticos. Apesar do discurso da interatividade 

e do livre-arbítrio (“você escolhe o que fazer”), não há lugar para a imaginação e para a 

espontaneidade, pois esse modo de elaboração de um “guia turístico pessoal” se assemelha 

a um questionário de múltipla escolha, ou seja, quem o preenche está limitado a alternativas 

muito precisas, previamente fixadas pelos promotores turísticos.  

Como disse Bauman (1999, p. 92), o mercado é quem seleciona os consumidores, 

retirando assim a liberdade destes em ignorar as “lisonjas”, mesmo que, a cada visita a um 

ponto de compra, os consumidores encontrem razões para sentir como se estivessem no 

comando. De acordo com Bauman (1999), os consumidores são os juízes, os críticos e os que 

escolhem, podendo até recusar fidelidade a qualquer das infinitas opções em exposição, 

“exceto a opção de escolher entre uma delas, isto é, essa opção que não parece ser uma 

opção” (p. 92). Para Bauman (2000, p. 82), um código de escolha faz ver o mundo 

primordialmente como um conjunto de objetos de consumo em potencial, induzindo os 

indivíduos a ver o despertar dos desejos, que clamam por satisfação, como regra diretriz da 

vida e como critério de uma vida de sucesso.  

Para Bauman (2000), “a manufatura de novos desejos desempenha hoje o papel que 

coube outrora à regulação normativa, de forma que a publicidade e os anúncios comerciais 
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podem assumir o lugar antes ocupado pela polícia” (p. 82). A promessa de sensações 

agradáveis e inéditas desencadeia o desejo, sendo que, a oferta de objetos ricos em 

sensações, precede, de maneira geral, o surgimento do desejo, de modo que este é desde o 

início direcionado ao objeto. As sensações agradáveis são, em geral, de pouca duração, às 

vezes instantâneas, surgindo para logo sumir, fazendo com que novos desejos, ou objetos de 

desejo, sejam necessários para manter os consumidores motivados ao consumo. 

Basta um olhar desenvolto sobre as formas de transação social mais simples da 

“troca”, conhecidas por todos os membros da sociedade (seja como brincadeira infantil seja 

pela experiência cotidiana), para reconhecer a lei básica da estética da mercadoria, como 

descreveu Haug (1997, p. 201): 

 

A motivação para a troca, ou melhor, a compra, é determinada pela ‘promessa 
estética do valor de uso’, isto é, pelo valor de uso que eu subjetivamente prometo a 
mim mesmo, em virtude daquilo que a mercadoria objetivamente me promete. É 
esse ponto de partida e a forma embrionária da qual se desdobrou o reino cada vez 
mais complexo da aparência da estética da mercadoria, e continua se desdobrando 
diariamente. A fim de assimilar e analisar o desenvolvimento desse reino de 
aparência é necessário apenas estudar, muito atentamente, os pontos de vista 
presentes nas relações de interesse que lhe servem de base, a resolução de seu 
contrário e as armas utilizadas. Para isso não é necessário nenhuma outra moral a 
não ser aquela da honestidade científica e, portanto, da revelação crua das 
conexões tal como são. Entretanto, nessa área, a mera análise daquilo que é, 
aciona as ‘fúrias da propriedade privada’, ou seja, as manobras daqueles que 
temem a luz da esfera pública, logo que esta ilumina as suas práticas. 

 

 

 

13.6 As alienações do consumo e do lazer no turismo 

  

 

Enquanto prática de lazer, o turismo faz parte do consumo, aquilo que Santos (2007, 

p. 47) chamou de “a grande perversão do nosso tempo” que, cada vez mais, assume um 

papel representativo no cotidiano e na formação do caráter dos indivíduos. De acordo com 

Santos (2007), o consumo instala a sua fé por meio dos objetos que, em nosso cotidiano, nos 

cercam na rua, no trabalho, em casa, na escola, “quer pela sua presença imediata, quer pela 

promessa ou esperança de obtê-los” (p. 48). Santos (2007) faz uma analogia entre o 

consumo e as religiões, que tem o papel de estimular ou frear os valores das civilizações, 

alicerçando-se na fé “para plantar nos espíritos, com as sementes da crença, um código de 
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convivência social e, ao mesmo tempo, uma moral particular, a cuja obediência todos deviam 

se inclinar, em nome dos homens ou de Deus” (p. 48). Em sua analogia, Santos (2007) afirma 

que, “numa sociedade tornada competitiva pelos valores que erigiu como dogmas, o 

consumo é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os shopping centers, aliás, 

construídos à feição das catedrais” (p. 48). 

 Quando possuem um emprego permanente, os indivíduos se animam a consumir 

desde já o salário futuro, existindo ofertas escancaradas de crédito, para os que se 

apresentam com a prova de seu ganho atual, que potencializam a propensão ao consumo. De 

acordo com santos (2007, p. 85), o investimento prospectivo que atualiza a possibilidade de 

obter, desde já, o “consumo sonhado”, enreda o indivíduo numa teia invisível, submetendo-o a 

um processo de enquadramento que o aprofunda na sua condição de consumidor e esteriliza 

as possibilidades reais de outra cosmovisão. De um modo geral, mas felizmente não absoluto, 

afirma Santos (2007, p. 85), o consumo escraviza as classes médias e suprime élans de 

rebeldia, a vontade de ser outro, amesquinhando a personalidade. Assim contagiante, o poder 

do consumo possui uma forte capacidade de alienação, de engajamento, de entrega aos 

interesses do capital, naquilo que Marx chamou de “exploração secundária”, exercida também 

sobre os trabalhadores, mas desta feita através do consumo (HAUG, 1997, p. 151).  

Segundo Marshall (2003, p. 151), na sua forma histórica tradicional, o consumo se 

caracterizava como um conjunto de processos socioculturais, em que se realizavam a 

apropriação e o uso de produtos materiais e espirituais, mas que, hoje, ampliou seus 

significados, tornando-se “per se” um projeto de racionalidade, uma forma de organização 

social. De acordo com Heller e Fehér (2002, p. 203), é o nível de consumo (“a quantidade de 

dinheiro gasta no consumo”) que determina a cultura, tornada, assim, uma questão mais 

quantitativa que qualitativa. O consumo se generalizou sob o impacto da manipulação de 

gostos e desejos, de modo que, segundo Heller e Fehér (2002), “todos foram manipulados 

para gostar, ficar satisfeitos e ter uma necessidade do ‘mesmo’, independente de se o ‘mesmo’ 

se referia a objetos, produtos, formas de arte, práticas ou qualquer coisa” (p. 203).  

De acordo com Santos (2007, p. 49), a glorificação do consumo é acompanhada de uma 

diminuição gradativa de outras sensibilidades, como a noção de individualidade que, para ele, 

é um dos pilares da cidadania. Para Santos (2007, p. 56),  
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O consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas 
realidades como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos, as coisas que dão 
status. Nem o consumidor de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo 
elitizado como o turismo e as viagens, os clubes e as diversões pagas; ou de bens 
conquistados para participar ainda mais do consumo, como a educação profissional, 
pseudo-educação que não conduz ao entendimento do mundo. 

 

Santos (2007, p. 49) afirma que, construindo e alimentando um “individualismo” feroz, 

o consumo contribui para o aniquilamento da personalidade, que é, de fato, o que distingue o 

homem a partir da igualdade entre todos. Capturado na armadilha do consumo, o homem é 

aprisionado e conduzido à alienação, um arrebatamento que fragmenta o conhecimento e 

distorce a realidade humana, fazendo com que a energia intelectual do homem seja por ele 

subutilizada (SANTOS, 2007, p. 51). De acordo com Mandel (1985, p. 277), a rejeição da 

“sociedade de consumo” capitalista implica, necessariamente, numa “individualidade rica” 

para toda a humanidade, o que significa na rejeição de todas as formas de consumo e de 

produção que restrinjam o desenvolvimento do homem e o tornam “mesquinho e unilateral”.  

Segundo Mandel (1985, p. 277), essa rejeição significaria que o objetivo principal da 

atividade econômica não é o da “maior produção possível das coisas” ou, ainda, do “maior 

lucro privado possível de cada unidade produtiva” (fábrica ou companhia), mas sim o do “nível 

ótimo de atividade própria de cada pessoa individualmente”. Assim, subordinada a esse 

objetivo, a produção eliminaria formas produtivas e de trabalho que prejudicam a saúde e o 

ambiente natural do homem, mesmo que sejam lucrativas quando consideradas 

isoladamente. Ao mesmo tempo, afirma Mandel (1985), a plena expressão de uma 

“individualidade rica” seria alcançada pelo desenvolvimento racional do consumo pelo 

homem, “conscientemente controlado e conscientemente (isto é, democraticamente) 

subordinado aos seus interesses coletivos” (p. 217). 

Com o aumento do consumismo, afirmam Heller e Fehér (2002, p. 203), o tempo do 

lazer tornou-se o centro das atividades cruciais da vida e, nesse sentido, do consumo do lazer 

(ou do tempo do lazer), é que se insere o turismo, prática de lazer por excelência, de consumo 

do tempo liberado do trabalho. E é aqui que reside também o prolongamento da alienação do 

consumo na direção do lazer, na medida em que, como disse Baudrillard (2007, p. 161), o 

homem individual quer fazer passar (e julga ter feito passar) o seu desejo, em cada objeto 

consumido, como também em cada minuto de seu “tempo livre”. Uma liberdade relativa, 
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ilusória, esta do tempo do lazer, pois o controle social é permanente, e se reforça hoje em dia, 

o que torna o lazer mais um objeto de consumo construído segundo as normas do marketing. 

É o “paradoxo trágico do consumo”, nos termos de Baudrillard (2007), já que, depois 

de consumido, “o desejo encontra-se já ausente, e necessariamente ausente, de todo o objeto 

possuído, de toda a satisfação cumprida e ainda de todos os minutos ‘disponíveis’. Resta 

apenas o ter ‘consumido’ de desejo” (p. 161). Na ideologia do lazer e, portanto, do turismo, o 

descanso, o repouso, a evasão e a distração podem até serem, de fato, “necessidades”, mas o 

que define a exigência própria do lazer é o “consumo do tempo”. Daí deriva a “alienação do 

lazer”, definida, por Baudrillard (2007, p. 163), como a “impossibilidade de perder o seu 

tempo” e não como uma simples subordinação direta ao tempo de trabalho. O verdadeiro 

valor de uso do tempo, que o lazer busca restituir, consiste em perdê-lo, como acontece com 

as férias, quando buscamos um tempo que possamos perder no pleno sentido da palavra.  

No entanto, como afirmou Baudrillard (2007, p. 164), o tempo “livre” das férias 

continua a ser propriedade do turista, seu de direito, por tê-lo ganho com o “suor” de um ano 

de trabalho e, sendo seu e somente seu, não é possível se desapossar dele, dando esse tempo 

a alguém ou mesmo perdendo-o. “Está cravado ao ‘seu’ tempo como Prometeu ao rochedo, 

preso ao mito prometeico do tempo como força produtiva” (BAUDRILLARD, 2007, p. 164) 105. 

Assim, apesar de sua aparente liberdade, o lazer é forçado, pois reproduz os constrangimentos 

a que estamos submetidos em nosso cotidiano de trabalho, notadamente os da ética 

corporativa, na qual nos engajamos convencidos por uma moral idealizada de participação e 

comprometimento. O consumo do lazer, de fato, não proporciona satisfação, apenas se 

manifesta como tal, a partir da estética da mercadoria, que lhe atribui uma aparente 

possibilidade de satisfação. Como afirmou Baudrillard (2007),  

 

A obsessão pelo bronzeamento, a mobilidade sobressaltada que leva os turistas a 
cirandar pela Itália, pela Espanha e pelos museus, a ginástica e nudez indispensável 
debaixo do sol obrigatório e, sobretudo, o sorriso e a alegria de viver sem 
desfalecimento – tudo testemunha da consignação total ao princípio de dever, de 
sacrifício e de ascese. 

 

De fato, ninguém precisa de lazer, mas todos nós somos intimidados a dar prova de 

disponibilidade pessoal a respeito do trabalho produtivo, de modo que, o lazer, se justifica na 

                                                           
105

 De acordo com Ribeiro (2003, p. 332), Prometeu roubou o fogo divino de Zeus, o senhor da ordem natural 
na mitologia grega, para dá-lo aos homens na Terra. Descontente com a atitude de Prometeu, Zeus indicou que 
ele fosse agrilhoado a um rochedo no Cáucaso e que, todos os dias, uma ave se alimentasse de seu fígado. 
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lógica da distinção. Em suma, o lazer não se revela como disponibilidade de tempo, isso seria 

apenas o seu “cartaz”, como assinalou Baudrillard (2007), “a determinação fundamental que o 

caracteriza é o constrangimento de diferença em relação ao tempo de trabalho” (p. 168). 

Assim, o lazer não é autônomo, pois se define pela ausência do tempo de trabalho, uma 

diferença que suscita o seu valor, sempre assinalado e exposto nas atitudes e práticas de 

consumo do lazer, como no turismo. É dessa exposição que vive o lazer, uma espécie de 

exibicionismo de si próprio, como disse Baudrillard (2007), uma contínua ostentação que é a 

particularidade que o define. 

 Ao contrário do que ocorre na sociedade de consumo, numa sociedade emancipada do 

trabalho, a disponibilidade de tempo seria uma condição, como sugeriram Marx e Engels 

(2004, p. 11):  

 
Na sociedade comunista, porém, onde o indivíduo não tem uma única atividade, mas 
pode aprimorar-se no ramo que o satisfaça, a produção geral é regulada pelo que me 
dá a possibilidade de hoje fazer determinada coisa, amanhã outra, caçar pela  
manhã, pescar à tarde, criar animais ao anoitecer, criticar depois do jantar, segundo 
meu desejo, sem jamais me tornar caçador, pescador, pastor  ou crítico. 

 

 De acordo com Arendt (2008, p. 146), a esperança que alentava Marx se baseava numa 

filosofia, que pressupõe a força de trabalho como qualquer outra energia e, sendo energia, 

nunca se perde, de modo que, não sendo dissipada ou exaurida pelas tarefas cotidianas de 

satisfação das necessidades primeiras, poderiam nutrir outras atividades “superiores”. 

Entretanto, continua Arendt, as horas vagas jamais são usadas em outra coisa senão em 

consumir e que, quanto maior é o tempo disponível, mais ávido e insaciável se torna o apetite 

de consumo. Segundo Mészáros (2007, p. 52), o capital expropria para si o tempo livre 

produzido historicamente pela humanidade, submetendo-o a sua fração diretamente possível 

de submeter-se às determinações exploratórias da “indústria do lazer”, ativadas no processo 

de expansão lucrativa do capital. Contudo, afirma Mészáros (2007, p. 52),  

 

O tempo livre da humanidade não é uma noção especulativa, mas uma 
potencialidade muito real e, por sua própria natureza, inexaurível. Existe como o 
tempo disponível virtualmente ilimitado – porque generosamente renovável e 
ampliável – dos indivíduos sociais, capaz de ser colocado em uso criativo por eles 
como indivíduos auto-realizadores, contanto que os propósitos significativos a que 
suas ações servem emerjam de suas próprias deliberações autônomas. Essa é a única 
maneira de transformar os potenciais emancipatórios da humanidade na realidade 
libertadora da vida cotidiana. 
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13.7 As alienações do trabalho e do espaço no turismo 

 

 

De acordo com Haug (1997, p. 167), em Veneza, é possível comprar um cartão-postal 

que é, ao mesmo tempo, propaganda da cidade e de um “truste” americano: uma fotografia 

da Piazza San Marco ocupada por seu notório exército de pombos, mas, desta feita, 

dispostos de forma organizada, em caracteres gigantescos que formaram a palavra “Coca-

Cola” (foto 32). Os caracteres, conta Haug, são os mesmo da marca “legalmente registrada”, 

numa configuração produzida espalhando-se comida para os pombos de modo a formar a 

logomarca. Os pombos não se colocaram ali para formar a logomarca, diz Haug, mas sim 

para saciar a fome e, a comida, não foi espalhada para alimentar os pombos, mas sim para 

fazê-los trabalhar como figurantes, ao se dirigirem a ela, formando um arranjo que é 

totalmente estranho e externo aos pombos. “Ao incorporarem a comida, eles são 

subordinados ao capital e incorporados por ele” (HAUG, 1997, p. 167). A imagem do cartão-

postal dos pombos formando a logomarca da Coca-Cola, na Piazza San Marco, foi 

considerada, segundo Haug (1997, p. 167), um triunfo da técnica publicitária capitalista e 

mostra, simbolicamente, um aspecto fundamental do capitalismo, que é a mobilização de 

um exército gigantesco de trabalhadores assalariados sob o comando do capital.  

 

 

Foto 32. Piazza San Marco, Venezia: pombos formando a marca Coca-Cola. 
Fotografia: desconhecido. 
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No turismo, o trabalhador prestador de serviços, além ser o indivíduo que se 

relaciona diretamente com o turista, é a pessoa que toma todas as providências necessárias 

para a efetivação de uma experiência positiva dos visitantes nos destinos turísticos. Em 

todos os momentos da estada de um turista, o trabalhador é quem faz a mediação entre a 

empresa prestadora de serviços e o cliente, muitas vezes tendo que falar em outros idiomas 

(que não a sua língua-mãe) e sempre procurando relacionar-se de maneira cordial e 

eficiente. Mais do que o responsável pela qualidade dos serviços, o trabalhador do turismo é 

o representante da empresa, do lugar, de sua cultura e, ainda, é quem dá orientações e 

indica as direções aos visitantes.  

Entretanto, apesar de sua importância estratégica para as empresas, o trabalho no 

turismo apresenta um caráter de desvalorização e precariedade, que trás consigo uma série de 

custos sociais aos lugares (por exemplo, perda de arrecadação pública) e aos indivíduos (como 

ausência de direitos legais, distanciamento da cidadania e alienação do trabalho e do espaço). 

O trabalho no turismo se caracteriza por serviços de agenciamento de viagens, transportes, 

alojamento, alimentação e lazer, prestados por trabalhadores contratados, formalmente ou 

informalmente, muitas vezes também como estagiários, terceirizados ou autônomos.  

De todo modo, as empresas compram a força de trabalho dos profissionais que irão 

executar os procedimentos necessários à prestação dos serviços e, como empregados, os 

trabalhadores do turismo prestam muito mais serviços do que aqueles necessários ao 

pagamento dos seus salários. Em termos teóricos, é desse excedente de trabalho, dessa 

prestação de serviços que vai além da necessária para cobrir os custos trabalhistas, que 

advém a exploração da mais-valia por parte dos empresários, ou seja, a exploração da força 

de trabalho. A exploração da mais-valia é incrementada pela informalidade e pela 

flexibilização das relações de trabalho, já que desobriga os empresários de pagar os direitos 

que formalmente teriam os trabalhadores, além de transferir, perversamente a estes, os 

riscos das oscilações do mercado. 

Essa desvalorização do trabalhador, caracterizada pela exploração da mais-valia num 

contexto de precarização, se estabelece como uma contradição de um sistema produtivo 

que exige eficiência de seus empregados, mas não lhes dá, muitas vezes, menos que o 

mínimo necessário para a própria reprodução da força de trabalho. A desvalorização atinge 

diretamente o cotidiano que, submetido à produção turística, é ocupado por uma alienante 

reprodução rotineira de atividades. Ao vender a sua força de trabalho, o trabalhador se 
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sujeita a execução de tarefas que lhe são ordenadas, fazendo com que o produto de seu 

trabalho seja um objeto “estranho” para ele, estabelecendo assim uma “alienação do 

trabalho” (MARX, 2006, p. 114). 

Segundo Mészáros (2006, p. 22), o trabalho se caracteriza como uma atividade 

“alheia” para o trabalhador, que não oferece a ele uma satisfação em si ou em si mesma, a 

não ser apenas pelo fato de vendê-la a outra pessoa. A alienação do trabalho consiste no 

fato de que o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence a sua característica e, 

portanto, o trabalhador não se afirma por meio dele, ao contrário, nega-se a si mesmo, 

sente-se infeliz e “não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se 

fisicamente e arruína o espírito” (MARX, 2006, p. 114). Para Marx, o trabalhador só se sente 

em si fora do trabalho, pois seu trabalho é estranho, não é voluntário, mas imposto, é 

“trabalho forçado”. O trabalhador deve ser como uma peça mecânica incorporada a um 

sistema mecânico, um sistema que preexiste ao trabalhador e é autossuficiente, pois 

funciona independentemente do trabalhador, ao contrário, é este que deve se amoldar às 

suas leis quer goste ou não (LUKÁCS citado por BERMAN, 2001, p. 210). 

De acordo com Lukács (citado POR BERMAN, 2001, p. 209), o processo de trabalho, 

por ser subdividido em operações especializadas, abstratas e racionais, faz com que os 

trabalhadores percam o contato não só com os produtos e serviços que criam, mas também 

com seus próprios sentimentos, pensamentos e ações. Com o trabalho, os atributos 

psicológicos do trabalhador são separados de sua personalidade e postos em oposição a ela, 

de modo a facilitar a integração desses atributos aos sistemas racionais especializados de 

produção. Essa fragmentação da atividade, segundo Lukács, tende a gerar uma 

fragmentação do sujeito, de modo que suas qualidades pessoais, seus talentos ou 

idiossincrasias apareçam como uma fonte de erro para o processo de trabalho. A 

personalidade nada pode fazer senão assistir, impotente, a sua existência ser reduzida a uma 

partícula isolada num sistema alheio.  

 Além da alienação do trabalhador com a sua própria atividade, o trabalho estabelece 

no trabalhador um estranhamento em relação a outros homens, pois se o seu trabalho não 

lhe diz respeito, se lhe é alheio e coagido, ele pertence a outro ser que, não sendo 

trabalhador, é diferente dele. Nos termos de Marx (2006, p. 119), “se o produto do trabalho 

não pertence ao trabalhador, se a ele se contrapõe como poder estranho, isto só é possível 

porque o produto do trabalho pertence a outro homem distinto do trabalhador”. Nesse 
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sentido, o trabalho estabelece uma alienação do homem em relação a outro homem, 

porque o trabalhador se relaciona de forma não livre com sua própria atividade e, assim, 

está a serviço e sob o domínio, a repressão e o mundo de outro homem, ou seja, do 

capitalista, aquele que comprou a sua força de trabalho. 

  A compra da força de trabalho dá ao capitalista certos direitos de dispor do trabalho 

dos outros, sem considerar necessariamente o que estes possam pensar, precisar ou sentir, 

como afirmou Harvey (2010, p. 101): 

 

Os capitalistas podem utilizar seus direitos de modo estratégico para impor todo 
tipo de condições ao trabalhador. Este último costuma estar alienado do produto, 
do comando do processo de produção, bem como da capacidade de realizar o valor 
do fruto de seus esforços – esse valor é apropriado pelo capitalista como lucro. O 
capitalista tem o poder (...) de mobilizar os poderes de cooperação, da divisão do 
trabalho e do maquinário como poderes do capital sobre o trabalho. Disso resulta 
uma detalhada divisão organizada do trabalho na fábrica, o que reduz o 
trabalhador a um fragmento de pessoa. 

 

 A divisão do trabalho implica na autoridade do capitalista sobre homens, que não 

passam de partes de um mecanismo que ao capitalista pertence. A fragmentação do 

processo de trabalho é técnica e social, se acentuando com a perda de controle dos 

instrumentos de trabalho, transformando o trabalhador efetivamente, nos termos de 

Harvey, em “apêndice da máquina”. Assim, o trabalhador é tornado pobre em poderes 

produtivos individuais “para tornar o trabalhador coletivo e, através dele, o capital, rico em 

força produtiva social” (MARX citado por HARVEY, 2010, p. 102). A competição dos mercados 

força os capitalistas a procurar mudanças tecnológicas e organizacionais que melhorem a sua 

lucratividade, levando-os a “saltos de inovação dos processos de produção que só alcançam 

seu limite sob condições de maciços superávits de trabalho” (HARVEY, 2010, p. 102). 

No turismo, a alienação do trabalhador em relação a outros homens se amplia, em 

função do lazer que caracteriza a natureza da atividade, pois ocorre o estranhamento do 

trabalhador em relação ao turista, entre o prestador e o consumidor dos serviços. A 

alienação do trabalhador ocorre também em relação ao espaço, num estranhamento com o 

lugar, na medida em que o trabalhador, morador dali, só pode vivenciar os espaços 

exclusivos para turistas como lugar de trabalho. É como disse Santos (2007 b, p. 28),  

 

A especialização crescente da produção, numa base regional, mas não raro ligada a 
interesses distantes, assim como a multiplicação das trocas contribuem igualmente 
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para tornar o homem estranho ao seu trabalho, estranho ao seu espaço, à sua 
terra, transformada praticamente em fábrica. Isto é ainda mais verdadeiro quando 
se impõe a necessidade de estandardizar a produção, aumentar a produtividade da 
atividade e, desse modo, utilizar melhor cada tipo de gleba para uma determinada 
produção. Também o espaço sofre os efeitos do processo: a cidade torna-se 
estranha à região, a própria região fica alienada, já que não produz mais para 
servir às necessidades reais daqueles que a habitam. 

 

Assim, o trabalhador sabe cada vez menos quem é o produtor do espaço, quem o 

planifica e é seu verdadeiro beneficiário, tornando-se condenado a vender sua força de 

trabalho. Como pregou Santos (2007 b), “desfetichizar” o homem e o espaço é arrancar os 

símbolos que ocultam a verdade, “é revalorizar o próprio homem, para que ele não seja mais 

tratado como valor de troca” (p. 39). O estabelecimento de alicerces de um espaço 

verdadeiramente humano, de um espaço que possa unir os homens para e por seu trabalho 

é um dever social que, segundo Santos (2007 b), produziria um espaço aberto à 

contemplação direta dos seres humanos, e não um fetiche. “Um espaço instrumento da 

reprodução da vida, e não uma mercadoria trabalhada por outra mercadoria, o homem” 

(SANTOS, 2007 b, p. 41). 

O reconhecimento da importância do trabalho indica às iniciativas públicas e 

privadas, a necessidade de uma valorização do trabalhador, não só no sentido de sua 

qualificação, mas principalmente no tange a remuneração e as formas de contratação 

profissional. Nessa tese sugerimos a consideração das condições objetivas de trabalho no 

turismo, quando da elaboração de políticas públicas e planejamentos turísticos e territoriais, 

para que estes instrumentos possam assegurar direitos básicos aos trabalhadores, como os de 

proteção social, inclusive, uma sugestão do “código mundial de ética do turismo” (OMT, 1999).  

Entre os princípios do código mundial de ética no turismo (OMT, 1999), está o 

“direito dos trabalhadores e dos empresários da indústria turística”, que sugere, em outros 

aspectos, o dever do Estado de assegurar os direitos fundamentais dos trabalhadores, 

considerando as limitações específicas vinculadas à sazonalidade, à dimensão global do 

turismo e à flexibilidade, muitas vezes, imposta pela natureza do seu trabalho. Além disso, o 

código mundial de ética no turismo da OMT afirma que os trabalhadores têm o direito e o 

dever de adquirir uma formação ajustada, inicial e contínua, bem como ter assegurada uma 

proteção social adequada, inclusive, com a proposição aos trabalhadores sazonais do 

turismo um estatuto especial, visando a sua proteção social.  
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A diminuição da informalidade, por exemplo, é possível a partir de regulamentações 

legais que levem em conta a inserção de trabalhadores na cadeia produtiva do turismo, por 

meio do favorecimento ao emprego formal de modo a não inviabilizar as empresas com cargas 

tributárias ou exigências legais excessivas. Possibilidades de regulação da atividade por meio 

de instrumentos públicos, como políticas, planos e planejamentos territoriais de áreas 

turísticas que, atentos aos processos de produção turística, não permitam a reprodução de 

espaços turísticos de uso exclusivo, ou seja, espaços de consumo, onde a alienação toma conta 

de todos, sejam turistas consumidores ou trabalhadores prestadores de serviços alheios.  

No turismo contemporâneo, o pretendido rompimento com o cotidiano por meio da 

viagem, da busca pelo diferente, se tornou uma jornada programada ao consumo em 

lugares organizados numa lógica de mercado. Por meio do trabalho, o sistema produtivo do 

turismo se ativa no sentido da exploração da mais-valia e da consequente realização do 

lucro, quando a empresa recebe o pagamento pelo serviço turístico executado pelo 

trabalhador. As contradições do sistema atingem o trabalho turístico desvalorizando seu custo, 

tornando precárias as relações de trabalho e alienando o trabalhador em seu cotidiano.  

Alienação impregnada em nossa sociedade de consumo programado, que tem o 

“cotidiano” como o domínio do espaço-tempo da auto-regulação voluntária e planificada, no 

sentido da “satisfação” das necessidades que podem ser pagas (LEFEBVRE, 1978). Para 

Lefebvre (2001, p. 103), as necessidades sociais têm fundamentos antropológicos que,  

 

Opostas e complementares, compreendem a necessidade de segurança e de 
abertura, a necessidade de certeza e a necessidade de aventura, a de organização 
do trabalho e a do jogo, as necessidades de previsibilidade e de imprevisto, de 
unidade e de diferença, de isolamento e de encontro, de trocas e de investimentos, 
de independência (e mesmo solidão) e de comunicação, de imediaticidade e de 
perspectiva a longo prazo. O ser humano tem também a necessidade de acumular 
energias e a necessidade de gastá-las, e mesmo de desperdiçá-las no jogo. Tem 
necessidade de ver, de ouvir, de tocar, de degustar, e a necessidade de reunir essas 
percepções no mesmo ‘mundo’. 

 

A essas necessidades antropológicas socialmente elaboradas, diz Lefebvre, 

acrescentam-se “necessidades específicas”, que dizem respeito à necessidade de uma 

atividade criadora, de “obra” (e não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), 

necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. Através 

dessas necessidades específicas, vive e sobrevive um desejo fundamental, afirma Lefebvre 

(2006, p. 105), do qual o jogo, a sexualidade, os atos corporais tais como o esporte, a atividade 
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criadora, a arte e o conhecimento são manifestações particulares e “momentos” que superam, 

mais ou menos, a divisão parcelar dos trabalhos. Todavia, segundo Haug (1997, p. 193), 

 

O nosso mundo foi usurpado pelo capital que se utiliza e domina a ele e a nós. A 
fome de lucro dos grandes capitais transforma o mundo em uma aglomeração de 
mercadorias, terrenos privados e montes de lixo; nesse meio, um setor ‘público’ 
deplorável, reiteradamente subordinado aos interesses do capital. Não existe 
planejamento eficaz realizado no interesse de toda a população. Enquanto a 
produção e a distribuição forem reguladas capitalisticamente, não pode haver 
planejamento embasado em um interesse que mereça o epíteto humano. O que as 
pessoas precisam, consomem e utilizam; onde elas moram, se movimentam e 
satisfazem as suas necessidades; como organizam a sua vida, se instalam, se 
vestem, se embelezam, vêem beleza nas outras e as desejam: a totalidade das 
coisas, dos terrenos e das pessoas é dominada, explorada e configurada pelo 
interesse capitalista. O único design – portanto, o único planejamento – que 
importa ao capital é a ânsia de lucro. As coisas, o país e as pessoas são 
constantemente triturados pela máquina de moer do capital. 

 

Para Lefebvre (1978), a publicidade fornece uma ideologia do consumo baseada na 

existência imaginária das coisas, o que implica na retórica e na poesia sobrepostas ao ato de 

consumir, encobrindo e dissimulando as relações de produção. O desafio de superação da 

alienação e da segregação, nos termos de Lefebvre, passa pela crítica e rejeição da 

“cotidianidade”, bem como pela proposição de modelos que concebam uma apropriação 

social do tempo, do espaço, da vida fisiológica e do desejo, afastando-nos da miséria do 

habitat que o cotidiano organizado nos submete. 
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APÊNDICE A 
Síntese das funções, formação, experiência e condições de trabalho das ocupações no turismo segundo a Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) 
 
FAMÍLIA OCUPACIONAL FUNÇÕES FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO 

DIRETORES DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS EM EMPRESA DE 
TURISMO, DE ALOJAMENTO E DE ALIMENTAÇÃO 
 
1. DIRETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES DE TURISMO 
2. DIRETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO 
3. DIRETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES DE HOTEL 
 

- Direção 
- Planejamento (operacional) 
- Negociações 
- Coordenação de equipes 
- Análise de mercados 
- Relações públicas 
 

- Ensino superior 
- Treinamentos 
- Especialização 
- Experiência de 5 anos 

- Atividades em equipe 
- Supervisão ocasional 
- Ambientes fechados 
- Período diurno 
- Estresse ocasional 

GERENTES DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS EM EMPRESA DE 
TURISMO, DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO  
 
4. GERENTE DE HOTEL 
5. GERENTE DE RESTAURANTE 
6. GERENTE DE BAR 
7. GERENTE DE PENSÃO 
 

- Coordenação de áreas 
- Gerenciamento 
- Administração 
- Promoção de vendas 
- Assessoria 
- Relações públicas 

- Ensino médio 
- Ensino profissionalizante 
- Graduação em turismo e hotelaria 

- Supervisão permanente 
- Ambientes fechados e abertos 
- Atividades em equipe 
- Estresse ocasional 

ARTISTAS VISUAIS E DESENHISTAS INDUSTRIAIS  
 
8. ARTISTA (ARTES VISUAIS) 

- Criação artística 
- Aplicação artística a produtos e 
serviços 
- Pesquisa 
- Divulgação 
 

- Sem exigência 
- Experiência de 5 anos 

- Autônomos 
- Sem supervisão 
- Horários irregulares 
- Exposição à materiais tóxicos 

ATORES  
 
9. ATOR 

- Interpretação cênica 
- Criação artística 

- Sem exigência 
- Curso de teatro (200-400 horas) 
- Experiência não especificada 

- Autônomos 
- Horários irregulares 
- Diversidade de locais e contextos 
 

MÚSICOS INTÉRPRETES  
 
10. MÚSICO INTÉRPRETE CANTOR 
11. MÚSICO INTÉRPRETE INSTRUMENTISTA 
 
 
 
 
 

- Interpretação musical 
- Pesquisa 
- Criação artística 

- Cursos de música 
(conservatórios ou ensino superior) 
- Experiência não especificada 

- Autônomos 
- Atividades paralelas (ensino) 
- Horários irregulares 
- Posições desconfortáveis 
- Ambientes confinados 
- Ruído intenso 
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FAMÍLIA OCUPACIONAL FUNÇÕES FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO 

PILOTOS DE AVIAÇÃO COMERCIAL, MECÂNICOS DE VÔO E 
AFINS  
 
12. PILOTO COMERCIAL 
13. PILOTO COMERCIAL DE HELICÓPTERO 
 

- Operação de aeronaves 
- Planejamento (vôo) 
- Inspeção de aeronaves 
- Preenchimento de formulários 

- Ensino médio 
- Curso profissionalizante (200 horas) 
- Habilitação (DAC) 

- Autônomos 
- Horários irregulares 
- Posições desconfortáveis 
- Ambientes confinados 
- Ruído intenso 

TÉCNICOS MARÍTIMOS, FLUVIÁRIOS E PESCADORES DE 
CONVÉS 
 
14. CONTRAMESTRE DE CABOTAGEM 
15. MESTRE DE CABOTAGEM 
16. MESTRE FLUVIAL 
17. PILOTO FLUVIAL 
 

- Operação (embarcações) 
- Gerência (tripulação) 
- Operação (equipamentos) 
- Supervisão 
- Administração 
- Preenchimento de formulários 
 

- Ensino fundamental 
- Curso de qualificação 
(400 horas) 
- Experiência de 5 anos 

- ambientes abertos e confinados 
- Submetidos à supervisão 
- Posições desconfortáveis 
- Ruídos e movimentações 

SUPERVISORES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TURISMO, 
HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
 
30. SUPERVISOR DE TRANSPORTE 
31. CHEFE DE PORTARIA DE HOTEL 
32. . CHEFE DE COZINHA 
33. CHEFE DE BAR 
34.  MAÎTRE 
 

- Planejamento (rotinas) 
- Instrução 
- Atendimento 
- Supervisão 
- Avaliação  
 

- Ensino Médio (incompleto) 
- Qualificação (200-400 horas) 
- Experiência de 1-2 anos 

- Ambientes abertos ou fechados 
- Horários irregulares 
- Supervisão ocasional 

RECREADORES 
 
22. RECREADOR DE ACANTONAMENTO 
23. RECREADOR 
 
 

- Promoção de recreação 
- Planejamento (projetos) 
- Atendimento 
- Coordenação 
- Administração 

- Ensino médio 
- Experiência não especificada 

- Trabalho em equipe 
- Ambientes fechados e abertos 
- Horários irregulares 
 
 
 

DANÇARINOS TRADICIONAIS E POPULARES 
 
24. DANÇARINO TRADICIONAL 
25. DANÇARINO POPULAR 
 
 
 
 
 
 

- Performance 
- Pesquisas 
- Planejamento (espetáculos) 
- Instrução 

- Prática (vivência) 
- Cursos 
- Experiência não especificada 

- Autônomos 
- Ambientes abertos e fechados 
- Calendário irregular 
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FAMÍLIA OCUPACIONAL FUNÇÕES FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO 

SUPERVISORES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DE 
PESQUISA 
 
26. SUPERVISOR DE CAIXAS E BILHETEIROS 
27. SUPERVISOR DE RECEPCIONISTAS 
 

- Supervisão 
- Planejamento 
- Administração 
- Controle material e financeiro 

- Ensino médio 
- Experiência de 1-2 anos 

- Ambientes fechados 
- Supervisão permanente 
- Horário diurno 
- Estresse ocasional 

CAIXAS E BILHETEIROS 
 
28. BILHETEIRO NO SERVIÇO DE DIVERSÕES 
 

- Venda de bilhetes e ingressos 
- preenchimento de formulário e 
relatórios 
 

- Ensino fundamental incompleto 
- Sem exigência de experiência 

- Supervisão permanente ou ocasional 
- Exposição a ruído intenso 

RECEPCIONISTAS 
 
29. RECEPCIONISTA DE HOTEL 

- Recepção 
- Atendimento 
- Acompanhamento 
- Orientação 
- Planejamento (rotinas) 

- Ensino Médio 
- Ensino Superior (incompleto) 
- Qualificação (200 horas) 
- Experiência de 1-2 anos 

- Ambientes fechados 
- Horários irregulares (turnos) 
- Supervisão permanente 
- Posições desconfortáveis 
- Estresse ocasional 
 

SUPERVISORES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TURISMO, 
HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
 
30. SUPERVISOR DE TRANSPORTE 
31. CHEFE DE PORTARIA DE HOTEL 
32. . CHEFE DE COZINHA 
33. CHEFE DE BAR 
34.  MAÎTRE 
 

- Planejamento (rotinas) 
- Instrução 
- Atendimento 
- Supervisão 
- Avaliação  
 

- Ensino Médio (incompleto) 
- Qualificação (200-400 horas) 
- Experiência de 1-2 anos 

- Ambientes abertos ou fechados 
- Horários irregulares 
- Supervisão ocasional 

GUIAS DE TURISMO 
 
35. GUIA DE TURISMO (NACIONAL) 
36. GUIA DE TURISMO ( INTERNACIONAL) 
37. GUIA DE TURISMO (REGIONAL) 
38. GUIA DE TURISMO (ESPECIALIZADO EM ATRATIVO 
TURÍSTICO) 

- Execução de itinerários turísticos 
- Atendimento 
- Administração 
- Criação de roteiros  

- Ensino médio 
- Línguas estrangeiras 
- Experiência de 5 anos 

- Ambientes abertos ou fechados 
- Supervisão ocasional 
- Situações estressantes 
 
 
 
 

MORDOMOS E GOVERNANTAS 
 
39. MORDOMO DE HOTELARIA 
40.. GOVERNANTA DE HOTELARIA 
 
 
 

- Atendimento 
- Supervisão 
- Recepção 
- Acompanhamento 
- Administração 

- Ensino Médio 
- Experiência de 3-4 anos 

- Supervisão permanente 
- Ambientes fechados 
- Horários irregulares 
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FAMÍLIA OCUPACIONAL FUNÇÕES FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO 

COZINHEIROS 
 
41. COZINHEIRO GERAL 

- Organização. 
- Supervisão 
- Planejamento (cardápios) 
- Preparação (alimentos) 
 

- Ensino Fundamental 
- Cursos profissionalizantes (200-400 
horas) 
- Experiência de 3-4 anos 

- Trabalho individual ou em grupo 
- Supervisão permanente 
- Posições desconfortáveis 
- Horários diurnos e noturnos 
- Exposição a ruídos e calor intenso 
 

CAMAREIROS, ROUPEIROS E AFINS 
 
42. CAMAREIRO DE HOTEL 

- Limpeza  
- Arrumação 
- Vistorias 
- Abastecimento 
- Atendimento 
 

- Cursos profissionalizantes (até 200 horas) 
- Ensino Fundamental (incompleto – até 4ª 
série) 
- Sem exigência de experiência 

- Trabalho em equipe 
- Ambientes fechados 
- Horário diurno (eventuais trocas de 
turno) 

GARÇONS, BARMEN, COPEIROS E SOMMELIERS 
 
43. GARÇOM 
44. CUMIM - AUXILIAR DE GARÇOM 
45. BARMAN 
46. COPEIRO 

- Atendimento 
- Recepção 
- Montagem  
- Organização 
-  Controle ( materiais de 
trabalho) 
- Preparação (alimentos e 
bebidas) 
 

- Ensino Fundamental (incompleto) 
- Ensino Médio (sommeliers) 
- Especialização (sommeliers) 
- Experiência de 1 ano 
- Experiência de 1-2 anos para sommeliers 

- Trabalho em equipe 
- Ambientes fechados 
- Revezamento de turnos 
-Estresse ocasional 

MOTORISTAS DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 
 
47. MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 
48.  MOTORISTA DE FURGÃO OU  SIMILAR 
49. MOTORISTA DE TÁXI 

- Condução de veículos 
- Verificações 
- Manutenções 
- Atendimento 
 

- Ensino Fundamental (incompleto – até 4ª 
série) 
- Habilitação  
- Qualificação (200 horas) 
- Experiência de 1-2 anos (para furgões ou 
similares) 
- Experiência de 4-5 anos (para carros de 
passeio) 
 

- Autônomos (táxi) 
- Horários irregulares 
- Supervisão permanente ou ocasional 
- Estresse permanente 

MOTORISTAS DE ÔNIBUS URBANOS, METROPOLITANOS E 
RODOVIÁRIOS 
 
50. MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO 
51. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO 

- Condução de veículos 
- Vistoria de veículos 
- Verificação de itinerários 
- Orientação de passageiros 
 

- Ensino fundamental 
- Carteira de habilitação 
- Curso básico de qualificação (de até 200 
horas incluindo mecânica e eletricidade) 
- Experiência de 4-5 anos 

- Trabalho individual ou em duplas 
- Supervisão 
- Horários irregulares 
- Pressão por cumprimento de horários 
- Posições desconfortáveis 
- Sujeitos a acidentes e assaltos 

Fonte: CBO 2002; CBO 1994. Organização de Paulo Fernando Meliani 
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APÊNDICE B 
Síntese das descrições e resultados esperados das ocupações do turismo normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 
Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

1. GERENTE DE AGÊNCIA DE VIAGENS 
 
ABNT NBR 15080:2004 

-Gestão econômica, administrativa, de pessoal e recursos tecnológicos - Liderar equipes 
- Zelar pela satisfação de clientes 
- Analisar relatórios de pesquisa de satisfação 
- Administrar o negócio 
- Definir estratégias de desenvolvimento 
- Realizar ações de marketing e venda 
- Representar a organização 
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Supervisionar a operação de sistemas e equipamentos 
 

2. AGENTE DE VIAGENS 
 
ABNT NBR 15081:2004 

- Agenciamento e atendimento de demandas de viagens 
 
- Operacionalização de viagens 

- Atender e apoiar clientes 
- Operar equipamentos 
- Cuidar da apresentação pessoal  
- Apoiar equipes de trabalho 
- Comunicar-se com clientes e fornecedores 
 

3. CHEFE DE RESERVAS 
 
ABNT NBR 15041:2004 

- Administração do serviço de reservas 
 
- Coordenação de equipes 

- Controlar a ocupação 
- Atender pedidos de reserva 
- Liderar equipes 
- Planejar trabalhos 
- Coordenar serviços 
- Solucionar problemas de hóspedes 
- Gerar relatórios 
- Assegurar satisfação de hóspedes 
- Comunicar-se em outro idioma 
- Operar equipamentos 
 

 4. ATENDENTE DE RESERVAS 
 
ABNT NBR 15043:2004 

- Efetivação de reservas 
 
- Controle das taxas de ocupação 
 
- Fornecimento de informações 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atender pedidos de reserva 
- Controlar o crédito da empresa 
- Confirmar reservas 
- Apresentar produtos e serviços 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Preservar vínculos com intermediários 
- Operar equipamentos 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

5. CHEFE DE RECEPÇÃO 
 
ABNT NBR 15042:2004 

- Organização e controle dos serviços de recepção, telefonia e portaria 
social 
 
- Liderança de equipe 
 
- Articulação interna e externa para hóspedes 

- Planejar o trabalho 
- Coordenar os serviços 
- Liderar equipes 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Articular-se com outros departamentos 
- Articular-se com agentes externos 
- Solucionar problemas com hóspedes 
- Comunicar-se em outro idioma 
- Controlar transações 
- Cuidar da imagem da organização 
 

6. RECEPCIONISTA EM FUNÇÃO 
POLIVALENTE 
 
ABNT NBR 15035:2004 
 

- Recebimento e hospedagem dos hóspedes (check in) 
 
- Ligação entre hóspedes e serviços 
 
- Saída do hóspede (check out) 
 
- Atividades de mensageiro, telefonista, caixa, segurança e arrumação 

- Recepcionar o hóspede (check in) 
- Efetuar procedimentos de saída (check out) 
- Controlar acesso à unidade habitacional 
- Atuar como elo entre hóspedes e serviços 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Operar equipamentos da recepção 
- Instalar o hóspede na unidade habitacional 
- Cuidar da área da recepção 
- Apoiar a administração 
- Apoiar os hóspedes 
- Maximizar a segurança e privacidade dos hóspedes 
- Cuidar da apresentação pessoal 
 

7. RECEPCIONISTA QUE ATUA EM FUNÇÃO 
ESPECIALIZADA 
 
ABNT NBR 15036:2004 

- Recebimento e hospedagem dos hóspedes (check in) 
 
- Ligação entre hóspedes e serviços 
 
- Saída do hóspede (check out) 
 

- Recepcionar o hóspede (check in) 
- Efetuar procedimentos de saída (check out) 
- Controlar acesso à unidade habitacional 
- Atuar como elo entre hóspedes e serviços 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Orientar equipes de recepção 
- Operar equipamentos da recepção 
- Apoiar os hóspedes 
- Comunicar-se em outro idioma 
- Maximizar a segurança e privacidade dos hóspedes 
- Atualizar sistemas administrativos 
- Cuidar da apresentação pessoal 
 

8. CAIXA 
 
ABNT NBR 15029:2004 
 
 

- Cálculo, recebimento e registro de pagamentos 
 
- Verificação de documentos e assinaturas 
 
- Assegurar regularidade de transações financeiras 

- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Receber pagamentos, abrir, fechar e organizar o caixa 
- Operar equipamentos 
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Emitir documento 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

9. CONCIERGE 
 
ABNT NBR 15038:2004 
 

- Fornecimento de serviços personalizados 
 
- Informante de serviços e sobre a cidade 
 
- Providência de programas, viagens, bilhetes, ingressos, etc.  

- Maximizar a satisfação dos hóspedes 
- Manter redes de fornecedores externos 
- Apoiar os hóspedes 
- Atuar como elo entre hóspedes e serviços 
- Comunicar-se eficientemente 
- Maximizar a segurança e privacidade dos hóspedes 
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Controlar e disponibilizar material de trabalho 
 

10. CAPITÃO-PORTEIRO 
 
 
ABNT NBR 15046:2004 
 

- Controle de entrada e saída de pessoas 
 
- Colaboração com a segurança 
 
- Recebimento e encaminhamento de mensagens 
 
- Prestação de informações a clientes 
 
- Orientação do fluxo e estacionamento de veículos 
 
- Cuidados com a integração do estabelecimento na vizinhança 

- Controlar a entrada dos clientes 
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Controlar a saída dos clientes 
- Apoiar os clientes 
- Maximizar a segurança e privacidade dos hóspedes 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da área da portaria 
- Atuar como elo entre hóspedes e serviços 
- Apoiar a administração 
- Cuidar do estacionamento de veículos 
- Receber e classificar documentos 
- Controlar entrada e saída de bagagens 
 

11. MENSAGEIRO 
 
ABNT NBR 15039:2004 

- Recebimento e acompanhamento de clientes 
 
- Acomodação dos clientes nos aposentos 
 
- Orientação e fornecimento de informações 
 
- Distribuição de mensagens internas e externas 

- Recepcionar e atender o cliente à entrada 
- Acompanhar os clientes 
- Atender os clientes à saída 
- Apoiar os clientes 
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Receber e distribuir correspondência 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Controlar entrada e saída de bagagens 
- Maximizar a segurança e privacidade dos hóspedes 
 

12. CHEFE DE GOVERNANÇA 
 
ABNT NBR 15045:2004 

- Planejamento, controle, organização e supervisão de equipes e 
serviços de limpeza, higienização, arrumação e ornamentação  
 
- Gerenciamento de materiais de consumo, limpeza, decoração, 
enxoval e uniforme 

- Planejar o trabalho e c Coordenar os serviços 
- Liderar equipes 
- Articular-se com outros departamentos 
- Contratar e supervisionar serviços de terceiros 
- Gerenciar materiais 
- Compor a decoração dos ambientes 
- Apoiar na gestão do negócio 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Operar equipamentos 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

13. REPARADOR POLIVALENTE OU CAN-
FIX-IT 
 
ABNT NBR 15034:2004 

- Verificação, manutenção e consertos rápidos 
 
- Auxílio na instalação de equipamentos de uso temporário 
 
- Avaliação de serviços de manutenção encomendados 

- Inspecionar a unidade habitacional 
- Diagnosticar  serviços a serem  executados 
- Reparar falhas elétricas,  hidráulicas,  mecânicas e  telefônicas 
- Fazer reparos prediais, de marcenaria 
- Fazer instalações provisórias 
- Elo entre manutenção e governança 
- Respeitar a privacidade dos hóspedes 
- Cuidar das áreas de trabalho 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Operar equipamentos 
- Atuar em emergência 
- Cuidar da apresentação pessoal 
 

14. CAMAREIRA OU ARRUMADOR 
 
ABNT NBR 15047:2004 
 
 

- Limpeza, higienização e arrumação 
 
- Inspeção de check out 
 
- Reposição e controle de material 
 
- Atendimento de pedidos e reclamações 

- Limpar, higienizar e arrumar 
- Arrumar unidade habitacional ocupada 
- Adequar a unidade habitacional para receber os hóspedes 
- Inspecionar a unidade habitacional 
- Atuar como elo entre hóspedes e outras áreas 
- Efetuar controles e registros 
- Apoiar a segurança e a privacidade dos hóspedes 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Operar equipamentos 
- Cuidar da apresentação pessoal 
 

15. GERENTE DE MEIOS DE HOSPEDAGEM 
 
ABNT NBR 15044:2004 

- Gestão do empreendimento - Atuar empresarialmente 
- Participar da definição de resultados para o empreendimento 
- Promover vendas 
- Liderar equipes 
- Acompanhar resultados 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
-Zelar pela segurança e manutenção do estabelecimento 

16. GERENTE DE CAMPING 
 
ABNT NBR 15037:2004 

- Administração dos serviços de parque de camping 
 
- Seleção e coordenação de equipes 
 
- Planejamento, organização e controle de compras, estoque, vendas 
 
- Manutenção de instalações e equipamentos 
- Controle contábil e financeiro 

- Assegurar a satisfação dos clientes 
-Zelar pela segurança e manutenção do estabelecimento 
- Representar e vender 
- Administrar e desenvolver o empreendimento 
- Liderar equipes 
- Representar a organização 
- Maximizar a segurança dos clientes 
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Organizar atividades considerando o meio ambiente 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

17. AUDITOR NOTURNO 
 
ABNT NBR 15040:2004 

- Conferência de procedimentos, documentos e pagamentos  
 
- Orientação e apoio à recepção 

- Analisar lançamentos, iIdentificar e corrigir erros e omissões 
- Monitorar limites de créditos de hóspedes 
- Conferir notas fiscais e gerar relatórios 
- Orientar procedimentos, analisar e registrar ocorrências 
- Atualizar sistemas 
- Apoiar equipes de recepção 
- Operar equipamentos de recepção 
 

18. CHEFE EXECUTIVO DE COZINHA 
 
ABNT NBR 15027:2004 
 
 

- Criação, coordenação e realização de pratos e receitas 
 
- Supervisão de equipes de cozinha 
 
- Garantia da qualidade dos produtos e da rentabilidade  
 

- Elaborar programação de cozinha, menus ou cardápios 
- Administrar estoque e consumo 
- Administrar equipes e coordenar trabalho de cozinha 
- Criar receitas e preparar pratos 
- Supervisionar cuidados com higiene e apresentação pessoal 
- Supervisionar cuidados com higiene e segurança dos alimentos 
- Planejar e controlar a cozinha 
- Representar a organização 
 

19. COZINHEIRO EM FUNÇÃO 
POLIVALENTE  
 
ABNT NBR 15021:2004 

- Execução de receitas 
 
- Elaboração, preparação, montagem e apresentação de alimentos 

- Apoiar a administração de estoque e consumo 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Cuidar das áreas de trabalho 
- Realizar cortes e pré-preparação de comestíveis 
- Realizar cozimento 
- Preparar, montar e apresentar pratos (inclusive especiais) 
- Operar equipamentos e maquinário 
- Apoiar na elaboração de menus e cardápios 
- Orientar ajudantes 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Manter a equipe motivada 
- Utilizar vocabulário operacional 
 

20. CONFEITEIRO  
 
ABNT NBR 15026:2004 

- Execução de receitas 
 
- Elaboração, preparação, montagem e apresentação de alimentos 
 
- Decoração de produtos de confeitaria 

- Cuidar das áreas de trabalho 
- Apoiar a administração de estoque e consumo 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Orientar e apoiar equipes 
- Utilizar vocabulário operacional 
- Operar equipamentos e maquinário 
- Coordenar e realizar a pré-preparação de ingredientes da confeitaria 
- Coordenar e realizar preparação, cozimento e conservação de produtos da confeitaria 
- Coordenar e realizar modelagem, recheio, montagem e decoração 
- Supervisionar e montar serviços especiais 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

21. PIZZAIOLO  
 
ABNT NBR 15023:2004 

- Organização, coordenação e controle dos serviços de confecção de 
pizzas 
 
- Supervisão, orientação, verificação e execução de receitas 
 
- Elaboração, preparação, montagem e apresentação de pizzas 

- Apoiar a administração de estoque e consumo 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Cuidar das áreas de trabalho 
- Coordenar cortes e pré-preparação de comestíveis 
- Assar alimentos 
- Preparar, montar e apresentar pizzas 
- Operar equipamentos e maquinário 
- Orientar e apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
 

22. CHURRASQUEIRO 
 
ABNT NBR 15022:2004 

- Organização, coordenação e controle dos serviços de churrasco 
 
- Supervisão, orientação, verificação e realização da preparação, 
montagem e apresentação de alimentos 

- Apoiar a administração de estoque e consumo 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Cuidar das áreas de trabalho 
- Coordenar cortes e pré-preparação de comestíveis 
- Assar alimentos 
- Preparar e apresentar pratos e espetos 
- Operar equipamentos e maquinário 
- Orientar e apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 

23. COMMIS 
 
ABNT NBR 15025:2004 

- Esterilizar pratos, talheres e copos 
 
- Limpar e arrumar salões e espaços de refeição 
 
- Auxiliar os garçons no atendimento aos clientes e na estocagem e 
reabastecimento de alimentos, bebidas e utensílios 

- Arrumar e organizar salões e espaços de refeições 
- Manter limpo salões e espaços de refeições 
- Preparar o ménage (abastecimento de mesas) 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Esterilizar e arrumar o material de trabalho 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Atuar como elo de ligação entre clientes e cozinha 
- Apoiar o atendimento  

24. GARÇOM EM FUNÇÃO ESPECIALIZADA 
 
ABNT NBR 15019:2004 

- Acomodação dos clientes à mesa 
 
- Serviços de alimentos e bebidas 
 
- Finalização de pratos 
 
- Preparo e adição de molhos 
 
- Flambagens 
 
- Apresentação de contas e recebimento de pagamentos 

- Acomodar os clientes à mesa 
- Apresentar o cardápio 
- Servir os clientes 
- Cuidar da manutenção da mesa ocupada 
- Atuar como elo de ligação entre clientes e cozinha/copa 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Finalizar atendimentos e receber pagamentos 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

25. GARÇOM EM FUNÇÃO POLIVALENTE 
 
ABNT NBR 15018:2004 

- Recepção e acolhimento dos clientes 
 
- Serviços de alimentos e bebidas 
 
- Cuidados com arrumação de pontos de vendas ou serviços 

- Servir os clientes 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Representar e vender 
- Recepcionar e acomodar os clientes à mesa 
- Cuidar da arrumação dos pontos de venda 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Finalizar atendimentos e receber pagamentos 
- Atuar como elo de ligação entre clientes e cozinha/copa 
- Operar equipamentos de salões e de pontos de vendas 
 

26. MAÎTRE 
 
ABNT NBR 15020:2004 

- Planejamento e supervisão dos serviços de atendimento e elaboração 
de cardápios 
 
- Liderança e capacitação de equipes 
 
- Acomodação e auxílio de clientes 
 
- Solicitação de pratos e bebidas especiais 

- Acolher o cliente 
- Coordenar e administrar equipes de trabalho 
- Organizar e coordenar serviços especiais 
- Apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Representar e vender 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Supervisionar a finalização dos atendimentos 
- Apoiar a administração 
- Participar da elaboração do cardápio 
 
 
 
 

27. SOMMELIER 
 
ABNT NBR 15028:2004 

- Aconselhamento, esclarecimento e serviços de pedidos de vinhos e 
outras bebidas 
 
- Assessoramento na aquisição, armazenamento e reposição de vinhos 
e bebidas 

- Elaborar cartas de vinhos e bebidas 
- Organizar adegas 
- Sugerir e vender vinhos aos clientes 
- Fazer o serviço de vinhos e bebidas 
- Assegurar a satisfação dos clientes 
- Utilizar termos técnicos 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

28. BARTENDER (BARMAN) 
 
ABNT NBR 15024:2004 

- Atendimento aos pedidos de clientes e garçons 
 
- Preparo e serviços de bebidas 
 

- Preparar e criar bebidas 
- Recepcionar os clientes 
- Atender pedidos de clientes e garçons 
- Finalizar atendimentos e receber pagamentos 
- Cuidar das áreas de trabalho 
- Coordenar e apoiar equipes de trabalho 
- Cuidar da higiene e apresentação pessoal 
- Controlar estoques 
- Cuidar da higiene e segurança dos alimentos 
- Operar equipamentos 

29. MOTORISTA DE TÁXI 
 
ABNT NBR 15284:2005 

- Transporte de passageiros - Inspecionar e adequar veículos  
- Cuidar da apresentação pessoal 
- Manter postura profissional 
- Conduzir o veículo no percurso solicitado 
- Assegurar o bem-estar do passageiro 
- Finalizar o atendimento 
- Atuar em emergência 
- Evitar impacto ambiental 

30. CONDUTORES DE CAMINHADA DE 
LONGO CURSO 
 
ABNT NBR 15398:2006 

- Recepciona, orienta e prepara os clientes 
 
- Conduz de forma segura nas atividades de caminhada de longo curso 
 

- Assegurar a organização da operação 
- Orientar os clientes sobre a atividade e seus procedimentos de segurança 
- Orientar sobre técnicas de caminhada 
- Prevenir e minimizar os impactos ambientais e socioculturais resultantes da atividade 
- Conduzir o grupo de clientes de maneira uniforme e orientada 
- Utilizar e orientar sobre o uso de equipamentos 
- Gerenciar o pernoite de acordo com as necessidades dos grupos e características do local 
- Manejar fogareiro e gerenciar riscos e mínimos impactos decorrentes do uso 
- Orientar o grupo sobre alimentação e hidratação adequadas à prática da atividade 
- Utilizar sinais (sonoros ou visuais) e outros meios de comunicação 
- Identificar perigos e avaliar riscos 
- Gerenciar os riscos da operação 
- Elaborar e implementar um plano de contingência 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

31. CONDUTORES DE MONTANHISMO E 
DE ESCALADA  
 
ABNT NBR 15397:2006 
 
 

- Recepcionam, orientam, preparam e conduzem o turista de forma 
segura nas atividades de montanhismo ou escalada 
 
- Conduzem grupos em vias com dificuldade de até 3° grau, referentes 
à classificação da dificuldade das vias é a adotada pela Federação de 
Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) 

- Garantir a logística adequada da operação 
- Utilizar adequadamente os equipamentos individuais e coletivos necessários à operação 
- Orientar os turistas sobre a atividade e seus procedimentos de segurança 
- Prevenir e minimizar os impactos ambientais e socioculturais provenientes da atividade 
- Conduzir o grupo de turistas de maneira homogênea e orientada 
- Identificar perigos e avaliar riscos 
- Gerenciar os riscos da operação 
- Reconhecer e utilizar sistemas de ancoragens 
- Estabelecer e utilizar sinais visuais ou sonoros e outros meios de comunicação 
- Aplicar técnicas adequadas de escalada 
- Aplicar técnicas de segurança em escaladas 
- Realizar procedimentos de auto-regaste em ambiente vertical 
- Elaborar plano de contingência 
- Aplicar técnicas de primeiros-socorros 
- Aplicar conduta ética nas atividades de montanhismo e de escalada 
 

32. CONDUTORES DE CANIONISMO E 
CACHOEIRISMO  
 
ABNT NBR 15400:2006 

- Recepciona, orienta, prepara o turista ou o conduz de forma segura 
nas atividades de canionismo e cachoeirismo 
 

- Avaliar os roteiros de visitação aos cânions e cachoeiras 
- Assegurar a organização da operação 
- Assegurar que os equipamentos individuais e coletivos necessários para a operação estejam 
em condições de uso antes e durante a operação 
- Equipar-se adequadamente para atender às necessidades pessoais e do grupo para a 
operação 
- Orientar e exigir que os clientes estejam apropriadamente equipados e vestidos para a 
operação 
- Informar e orientar os clientes sobre a atividade e seus procedimentos de segurança 
- Conduzir com segurança o grupo de clientes na transposição de obstáculos de progressão 
horizontal 
- Conduzir com segurança o grupo de clientes na transposição de obstáculos de progressão 
vertical ou que requeiram o uso de cordas 
- Aplicar técnicas de transposição por linha aérea (tirolesa) 
- Conduzir com segurança o grupo de clientes em trechos aquáticos inclusive na transposição 
de obstáculos aquáticos 
- Conduzir o grupo de clientes de maneira uniforme e orientada 
- Estabelecer e utilizar sinais visuais ou sonoros e outros meios de comunicação 
- Identificar perigos e avaliar riscos 
- Gerenciar os riscos da operação 
- Realizar procedimentos de fortuna e de auto-resgate em ambiente vertical 
- Realizar salvamentos aquáticos 
- Elaborar e implementar um plano de contingência 
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Ocupação Descrição da ocupação Resultados esperados 

33. CONDUTORES DE ESPELEOTURISMO 
DE AVENTURA 
 
ABNT NBR 15399:2006 

- Recepciona, orienta, prepara e conduz o cliente de forma segura nas 
atividades de espeleoturismo de aventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Avaliar os roteiros de visitação às cavernas 
- Escolher o percurso mais adequado dentro da caverna 
- Orientar os clientes sobre as características da caverna a ser visitada 
- Fornecer a informação básica ao cliente sobre cavernas e seu entorno 
- Assegurar que os equipamentos individuais e coletivos necessários para a operação estejam 
em bom estado 
- Equipar-se adequadamente para atender às necessidades pessoais e do grupo para a 
operação 
- Orientar e exigir que os clientes estejam apropriadamente equipados e vestidos para a 
operação 
- Conduzir com segurança o grupo de clientes 
- Liderar o grupo de clientes de maneira homogênea e orientada 
- Elaborar e implementar um plano de ação para situações de emergência 
- Avaliar riscos 
 
 
 
 

34. CONDUTORES DE RAFTING  
 
ABNT NBR 15370:2006 

- Recepciona, orienta, prepara o cliente e o conduz de forma segura 
nas atividades de rafting 

- Utilizar os equipamentos específicos do rafting para o cliente e para o uso pessoal do 
condutor 
- Avaliar as características relacionadas às condições do rio 
- Planejar os aspectos técnicos da descida do rio 
- Fornecer instruções de segurança e treinamento teórico para o cliente 
- Realizar treinamento prático com os clientes em técnicas de remadas e segurança 
- Avaliar o desempenho dos clientes durante a descida 
- Aplicar as técnicas específicas de rafting 
- Orientar os clientes durante a descida do rio 
- Utilizar equipamentos e sinais de comunicação 
- Realizar o resgate aquático 
 

35. CONDUTORES DE TURISMO FORA-DE-
ESTRADA EM VEÍCULOS 4X4 OU BUGUES  
 
ABNT NBR 15383:2006 
 

- Recepciona, orienta, prepara, conduz ou assiste o cliente e que dirige 
de forma segura nas atividades de turismo fora-de-estrada em veículos 
4x4 ou bugues 

- Planejar o roteiro de turismo fora-de-estrada em veículos 4x4 ou bugues 
- Manter o veículo em condições adequadas de funcionamento 
- Promover a instrução dos clientes 
- Embarcar os clientes no veículo 
- Dominar técnicas de condução em veículos 4x4 ou bugues 
- Decidir sobre alterações na programação no roteiro de turismo fora-de-estrada 
- Manter bom relacionamento com a rede de fornecedores da operação turística 
- Operar sistemas de comunicação 
- Solucionar situações de atolamento do veículo 
- Cuidar do conforto do cliente 

Organização de Paulo Fernando Meliani 
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APÊNDICE C 
Síntese dos procedimentos metodológicos empregados pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) para estimar o número de ocupados, formais e informais, em 
atividades características do turismo no Brasil 
  

Tendo como base as informações do “Sistema Integrado de Informações sobre o 

Mercado de Trabalho no Setor do Turismo” (Simt), que foi estruturado pelo Instituto de 

Pesquisa Aplicada (IPEA), com o apoio da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e do 

Ministério do Turismo do Brasil, identificamos algumas estimativas sobre o trabalho do 

turismo no Brasil, notadamente sobre ocupações formais e informais nas chamadas 

“atividades características do turismo” (ACTs). O Simt disponibiliza informações obtidas por 

meio de fontes secundárias e de pesquisas complementares realizadas pelo IPEA. 

 Nas análises sobre a mão-de-obra relativas às ACTs no Brasil, o Simt contou com 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): a “Relação Anual de Informações Sociais” 

(Rais) e o “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados” (Caged), além de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a “Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios” (Pnad) e a “Pesquisa Anual de Serviços” (PAS). De modo complementar, uma 

pesquisa de campo, realizada pelo IPEA, visando identificar o percentual de consumo de 

residentes e turistas foi realizada em 2004 e 2005, mediante consulta por telemarketing, 

tendo por base uma amostra probabilística de 7,7 mil estabelecimentos que, numa seleção 

aleatória estratificada, abrangeu unidades com um ou mais trabalhadores, distribuídas em 

1.195 municípios de distribuídos por todos os estados do Brasil.  

Segundo Coelho (2008, p. 10), os resultados desta pesquisa permitiram apurar a 

proporção de consumo de turistas e de residentes das atividades turísticas mais 

representativas, considerando os estabelecimentos pesquisados onde o consumo é realizado 

basicamente por turistas. Mediante tratamento estatístico, o IPEA estimou os coeficientes 

de consumo turístico para as sete atividades, por estado e por mês, de forma a apreender a 

sua sazonalidade. O cruzamento desses coeficientes mensais da participação do consumo 

turístico nas ACTs, com os estoques de emprego formal constantes da Rais, por atividade e 

por estado, permitiu a elaboração das estimativas da dimensão da ocupação formal nas 

ACTs. 
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 Já as estimativas referentes às ocupações informais nas ACTs têm como base a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que é um levantamento de dados 

relativos a domicílios, famílias e pessoas, feito pelo IBGE, anualmente, no mês de setembro. 

Na categoria “pessoas” do Pnad, destacam-se questões demográficas, migrações, educação, 

trabalho e rendimento, sendo que, para estes dois últimos aspectos, a pesquisa levanta 

dados relativos às ocupações exercidas e remuneração recebida por pessoas com 10 anos ou 

mais. Segundo Coelho (2008, p. 74), o detalhamento da posição ocupacional para cada um 

os trabalhos exercidos permite discriminar, com elevado grau de exatidão, aqueles ocupados 

que possuem vínculos formais de trabalho na condição de celetistas, estatutários ou 

militares. 

 Para maiores detalhes, consultar: 

 

“Emprego no Turismo (Projetos especiais do IPEA)” disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/. 
 

COELHO, Margarida Hatem Pinto. Distribuição Espacial da Ocupação no Setor de Turismo: 
Brasil e Regiões. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Texto para discussão n° 
320. Rio de Janeiro, janeiro de 2008. 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1320.pdf. 
 
 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estimativas referentes à dimensão da mão-
de-obra informal nas atividades características do turismo com base nos dados da Pnad 
2006, para o Brasil, regiões e Estados. Brasília, DF: maio de 2008. Disponível em  
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/14_estimativas_da_mao_de_obra_informal_
do_turismo_maio_2008.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipea.gov.br/portal/
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1320.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/14_estimativas_da_mao_de_obra_informal_do_turismo_maio_2008.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/14_estimativas_da_mao_de_obra_informal_do_turismo_maio_2008.pdf
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APÊNDICE D 
Figura representativa dos tipos de cidades da microrregião de Ilhéus-Itabuna (BA)  
 

 
Fonte: Bitoun (2005). Edição de Paulo Fernando Meliani. 
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APÊNDICE E 
Quadro-síntese das respostas dos trabalhadores do turismo em Itacaré (entrevistados em pesquisa de campo) 
 
Ocupações Origem Contratação Rendimento Carga horária Modo de 

inserção 
Escolaridade Qualificação Outras 

ocupações 

Atendente de 
ag. de viagens 

Argentina Informal - 9 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Superior não Não 

Auditor de 
hospedagem 

Uruçuca (BA) Formal (CLT) - 8 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino médio Sim 
SEBRAE 

Não 

Camareira Maranhão Informal 1 salário 8 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio Sim 
SENAC 

Não 

Carregador de 
bagagem 

Itacaré (BA) Informal 15-20 reais/dia 
30-40 reais/dia 

variável Iniciativa 
própria 

Ensino 
Fundamental 

Não Sim 
Ajudante de 
pedreiro 

Garçon de 
barraca de praia 

Ilhéus (BA) Informal variável 10 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio Sim 
Inglês e Espanhol 
(part.) 

Sim 
Serviços gerais 

Garçon de 
barraca de praia 

Camamú (BA) Informal 1-1,5 salário 8 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Não Não 

Garçon de 
barraca de praia 

Ilhéus (BA) Informal 25-30 reais/dia 11 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio Não Sim  
Serviços Gerais 

Garçon de 
restaurante 

Ilhéus (BA) Formal (CLT) 1 salário 12 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Não Não 

Gerente de 
agência de 
turismo 

Paraná Autônomo 
(empresário) 
 

variável 8–12  
horas/dia 

Iniciativa 
própria 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Não Não 

Gerente de 
agência de 
turismo 

Rio Grande do 
Sul 

Formal (CLT) 2 salários 8 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
profissional 

Superior Sim 
SEBRAE 

Não 

Guia turístico Itacaré (BA) Informal 1,5-2 salários variável 
 

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio Não Sim 
Serviços Gerais 
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Ocupações Origem Contratação Rendimento Carga horária Modo de 
inserção 

Escolaridade Qualificação Outras 
ocupações                   

Locador de 
equipamentos 
esportivos 

Rio de Janeiro Autônomo variável variável Iniciativa 
própria 

Superior Não Sim 
Serviços Gerais 

Locador de 
equipamentos 
esportivos 

Ilhéus (BA) Autônomo 
(empresário) 

variável variável Iniciativa 
própria 

Ensino 
Fundamental 

Sim 
Inglês (particular) 

Sim 
Comércio 

Locador de 
veículos 

Uruçuca (BA) Autônomo 
(empresário) 

variável variável Iniciativa 
própria 

Ensino Médio Não Sim 
Locação imóveis 

Motorista de 
táxi 

Valença (BA) Autônomo variável variável Iniciativa 
própria 

Ensino Médio Não Não 

Motorista de 
táxi 

Itabuna (BA) Informal variável 9 horas/dia 
1 folga/sem  

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio Sim 
SETUR 

Não 

Motorista de 
táxi 

Itacaré (BA) Autônomo variável variável Iniciativa 
própria 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Nao Não 

Recepcionista 
de pousada 

Itacaré (BA) Formal (CLT) 1 salário 
 

8 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio 
incompleto 

Sim 
SENAC 

Não 

Recepcionista 
de pousada 

Espírito Santo Formal (CLT) 1 salário 8 horas/dia 
1 folga/sem 

Indicação 
pessoal 

Ensino Médio 
incompleto 

Não Não 

Vendedor 
ambulante de 
alimentos 

Ibirapitanga 
(BA) 

Informal (CLT) 1-2 salários variável Iniciativa 
própria 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Não Não 

Organização de Paulo Fernando Meliani. 
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ANEXO A 
Sub-atividades características do turismo segundo o Sistema Integrado de Informações 
sobre o Mercado de Trabalho no Setor de Turismo (Simt) 
 
ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO 
TURISMO (ACTS) 

SUB-ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO 

ALOJAMENTO 
 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, SEM RESTAURANTE (DESATIVADO) 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 

OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO 
 

ALIMENTAÇÃO 
 

RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS, COM SERVIÇO 

LANCHONETES E SIMILARES 

CANTINAS (SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS) 

FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA 

OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
 

TRANSPORTES 
 
 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO INTERURBANO 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS, URBANO 

TRANSPORTE METROVIÁRIO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, URBANO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, NÃO-URBANO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, NÃO-REGULAR 

TRANSPORTE REGULAR EM BONDES, FUNICULARES, TELEFÉRICOS, OU TRENS 
PRÓPRIOS 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO CURSO 

TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS 

TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGAS 

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO URBANO 

TRANSPORTE AÉREO, REGULAR 

TRANSPORTE AÉREO, NÃO-REGULAR 
 

AUXILIARES DO TRANSPORTE 
 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES AÉREOS 
 

AGÊNCIAS DE VIAGEM ATIVIDADES DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E ORGANIZADORES DE VIAGENS 
 

ALUGUEL DE 
TRANSPORTES 
 

ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS 

ALUGUEL DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

ALUGUEL DE EMBARCAÇÕES 

ALUGUEL DE AERONAVES 
 

CULTURA E LAZER 
 
 

ATIVIDADES DE TEATRO, MÚSICA E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

GESTÃO DE SALAS DE ESPETÁCULOS 

OUTRAS ATIVIDADES DE ESPETÁCULOS, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

ATIVIDADES DE MUSEUS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, PARQUES NACIONAIS 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 

OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER 

Fonte: Coelho (2008, pp. 8-9) 
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ANEXO B 
Figura representativa da “zona do cacau” de Milton Santos (1957)  
 

 

Fonte: Santos (1957). 
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Figura representativa da “região cacaueira” de Felizola Diniz e Capdeville Duarte (1983) 

  

Fonte: Diniz e Duarte (1983). 
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ANEXO C 
Figura representativa da distribuição espacial das zonas turísticas do PRODETUR II  
 

 
Fonte: BAHIA (2005). 
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ANEXO D 
Quadro das “vinte ocupações formais que mais desligaram” em Itacaré entre 2003 e 2010 
 

 

Fonte: CAGED (www.caged.gov.br) em 16/09/2010. 

 

Quadro das “vinte ocupações formais com maiores saldos” em Itacaré entre 2003 e 2010 

 

Fonte: CAGED (www.caged.gov.br) em 16/09/2010. 

http://www.caged.gov.br/
http://www.caged.gov.br/
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Quadro das “vinte ocupações formais com menores saldos” em Itacaré entre 2003 e 2010 

 

Fonte: CAGED (www.caged.gov.br) em 16/09/2010. 

 

http://www.caged.gov.br/

