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O turismo, como setor de relevância internacional, constitui-se como um dos mais 

geradores de riqueza e de maior crescimento (UNWTO, 2017). As viagens e turismo 

apresentam uma contribuição total para o PIB mundial de 9,8% (em 2015), perspetivando-se 

11%, para 2026. Quanto ao emprego, de uma representatividade de 9,5% (em 2015) estima-se 

que atinja os 11% em 2026 (UNWTO, 2017).  

A ascensão do turismo cultural e patrimonial, fundamentalmente a partir dos anos 1980 e 

1990, tem vindo a revelar-se tanto mais incisiva quanto o conceito de cultura e património se 

tem alargado, integrando não só a high culture mas também a “cultura popular” e a “cultura 

do dia a dia” ou “viva” (everyday culture) (Ashworth, 2015).  

Este facto concilia-se com o reconhecimento da importância de vários patrimónios. Ou 

seja, cultura para além de integrar expressões tangíveis (belas artes materializadas em 

monumentos, edifícios,…) manifesta-se igualmente através de expressões mais intangíveis 

associadas a tradições orais (incluindo linguagem), artes performativas, práticas sociais, 

eventos festivos e rituais, conhecimento e artesanato tradicional, entre outros. 

De acordo com a World Conference on Tourism and Culture, Building and Partnership, 

cultura é reconhecida como “um ativo turístico chave, inspirando milhões de turistas a visitar 

novos destinos, cada ano. Gerido de forma sustentável, o turismo pode ser uma força 

considerável para a promoção e salvaguarda do património tangível e intangível, enquanto 

encoraja o desenvolvimento das artes, artesanato e outras atividades criativas” 

(UNWTO/UNESCO, 2015).  

Neste contexto, a cultura constitui-se como um elemento determinante para o 

desenvolvimento económico, pressupondo um novo paradigma com aplicação a diferentes 

escalas – macro e micro. Este modelo compatibiliza-se com o reforço da conexão entre cultura, 

criatividade, inovação, conhecimento e acesso a informação e tecnologias como forças 
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condutoras de desenvolvimento sustentável (UNWTO/UNESCO, 2015). Desenvolvimento este 

que se enquadra no contexto tendencial da culturalização da vida económica, por um lado, e 

da economização da vida cultural, por outro (Scott, 2000).  

A relação entre Turismo & História tem vindo a fortalecer-se e a ganhar visibilidade. Ela 

assenta no pressuposto de que a cultura, ao se constituir como elemento de desenvolvimento 

económico, é igualmente refletora de uma história sócioeconómica e cultural que pode ser 

valorizada do ponto de vista do setor turístico (Henriques, 2016). O pressuposto é de que 

cultura e património têm valor económico, cabendo reforçar os alicerces do uso turístico do 

património cultural, numa relação que se pretende mais estreita e simbiótica. 

Quanto ao papel do património cultural em estratégias de desenvolvimento económico e 

consequentemente turístico, Nara +20 (ICOMOS, 2014: 21) delimita como palavras-chave 

autenticidade, conservação, comunidade, valores culturais e participação dos vários 

stakeholders. Paralelamente salienta que caberá ao património cultural “tomar em 

consideração os valores culturais, processos, comunidade, práticas administrativas enquanto 

assegura a participação equitativa nos benefícios sócio-económicos” (ICOMOS, 2014: 22).  

Quanto ao turismo cultural, como catalisador do encontro com o “outro” e “sua cultura”, 

dando a esta última visibilidade, enaltece a relação entre Turismo & História. Adicionalmente, 

se considerarmos que cultura é fonte de experiências criativas, pode-se entender turismo 

criativo como uma extensão do turismo cultural (Richards, 2011).  

Para a UNESCO (2013), o turismo criativo associa-se a um maior envolvimento e 

autenticidade na experiência turística, com uma maior participação e partilha na aprendizagem 

da “cultura” ou no que se designa por caracter único do lugar bem como um maior contacto 

com os residentes e cultura “viva”. Nesta perspetiva, turismo cultural e criativo estão de forma 

crescente integrados (Frey, 2009, citado em Richards, 2011: 1227), na medida em que o capital 

cultural e as características criativas dos lugares são recursos fundamentais para atrair turistas 

motivados pela cultura. Por outro lado, ao turismo cultural é reconhecido o potencial de 

facilitar a construção da identidade cultural (UNESCO, 2016). 

De salientar que cada vez mais assistimos a uma relação Turismo & História que coloca a 

ênfase em modelos mais “vivos”, com maior foco no turismo criativo que valoriza a cultura 

intangível a criatividade contemporânea, inovação, plataformas tecnológicas, redes, 

financiamento não só público mas privado (assente em parcerias) (OECD, 2014: 3, 55) e que 

promove a partilha de conhecimento e saber fazer entre residentes e turistas. 

Este número especial está associado à II Conferência Internacional de Turismo & História, 

a qual teve lugar simultaneamente em Faro - Portugal, e em Caxias do Sul - Brasil, 2016 (através 

de sistema de vídeo conferência). A tónica da conferência consistia em potenciar a discussão 

crítica da relação Turismo & História, num conjunto de países pertencentes ao espaço ibero-

americano, enquanto espaço com uma raiz histórico-cultural comum ou partilhada, onde no 

trilho da História Global (Braudel, 1985) e dos Cultural Studies, emerge o conceito de 

“globalização ibérica”, associado por sua vez a uma rede de trocas, circuitos e rotas, de 

pessoas, ideias e mercadorias, por várias partes do mundo, entre elas a Europa e a América. 

As temáticas da conferência foram várias, refletindo sobre domínios investigacionais 

como “Recursos, Produtos e Experiências Turístico Culturais no Contexto da Identidade Ibero-

americana”, “Turismo Patrimonial & Tecnologias da Informação e Comunicação”, “Turismo 

Patrimonial & Marketing”, “Turismo, História & Ciência”, “Turismo & Património Intangível” e 

“Arquitetura & Design: Equipamento Urbano e Atrativo Cultural”. 
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Com base neste enquadramento, vários foram os estudos de caso alvo de apresentação 

entre os quais, os oito artigos que se publicam neste número da revista Dos Algarves. Os oito 

artigos selecionados para esta publicação incidem quer sobre património tangível quer sobre 

património intangível.  

Destacam-se então várias abordagens ao turismo, contemplando muitas das suas 

tipologias, tais como turismo industrial, turismo ferroviário, turismo cultural em conexão com 

turismo de natureza e ecoturismo, turismo gastronómico, turismo e narrativas. 

Assim, o primeiro artigo (Cordeiro) inicia uma reflexão sobre o turismo industrial, 

nomeadamente pondo em destaque de que modo o património industrial tem potencialidades 

de “uso” turístico. Consentaneamente, destaca a Norma de Qualidade para o Turismo 

Industrial em Portugal, constituída por um grupo de trabalho designado pelo Turismo de 

Portugal. O pressuposto é de que esta norma potencia a qualificação da oferta turística e de 

que é fundamental debater os desafios que a mesma coloca para garantir boas práticas.  

O segundo artigo (Ribeiro) coloca a tónica no turismo ferroviário, evidenciado a 

importância que as viagens ferroviárias turísticas têm no presente mas também no passado. 

Em termos de estudo de caso, distingue duas iniciativas de incentivo às viagens ferroviárias 

turísticas no período de 1930 – os comboios-mistério e os expressos populares. Analisa as 

origens, formatos e intenções destas iniciativas, defendendo que constituíram parte 

integrante de uma política de identificação da população com os projetos político-ideológicos 

de nação veiculados pela I República e pelo Estado Novo em Portugal. 

O terceiro artigo (Mangorrinha), tendo por enquadramento a interconexão de 

experiências no domínio do turismo entre países do espaço ibero americano, reflete sobre o 

primeiro plano de ordenamento turístico que uma equipa portuguesa realizou na República 

Dominicana. Sob o pressuposto de que o planeamento turístico possui uma base de relação 

muito próxima com a história e a cultura, este trabalho apresenta o processo de planeamento 

implementado, bem como a sequência evolutiva do turismo na República Dominicana, 

atendendo à rede possível de trocas, circuitos e rotas entre os dois lados do Atlântico, no 

presente e futuro. 

O quarto artigo (Frederico & Funari) incide numa dinâmica histórica, remetendo para a 

história ambiental e seu papel na valorização do turismo, no contexto da crescente discussão 

do século XXI sobre o papel do património no desenvolvimento sustentável. Incide na análise 

de um estudo de caso brasileiro localizado no estado de Minas Gerais: o Santuário do Caraça. 

Este sítio patrimonial, sob proteção nacional no âmbito arquitetónico e natural, está presente 

em duas Reservas da Biosfera da Unesco: Mata Atlântica e Serra do Espinhaço. A sua recente 

apropriação pelo turismo leva ao reconhecimento e usufruto deste de caráter espiritual, no 

qual cultura e natureza estão envolvidos na experiência dos visitantes. Paralelamente, e pela 

singularidade da interconexão entre património natural e cultural, tangível e intangível, este 

estudo procura através de observação participante e entrevistas semiestruturadas, 

compreender os valores locais do sítio em questão, bem como as mudanças do espaço e 

práticas turísticas no interior da historicidade ambiental, reconhecendo a complexidade do 

processo no passado e no presente.  

O quinto artigo (Beber & Gastal) procura evidenciar as raízes históricas que se entretecem 

no espaço ibero-americano, nomeadamente como fonte de património histórico “vivo” na 

atualidade. Coloca a ênfase nas festas gastronómicas e em particular na comida de festa de 

Antônio Prado-RS, Brasil, enquanto património italo-brasileiro associado historicamente às 

migrações da Península Itálica para o sul do Brasil. Neste contexto, põe em destaque de que 
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modo as adaptações ao novo território marcaram as práticas culinárias desses grupos, 

conduzindo a uma reflexão sobre a situação atual das comunidades originadas na imigração, 

em termos de práticas alimentares associadas às festas locais e, consequentemente, ao 

turismo. Os resultados da pesquisa apresentada colocaram em evidência questões da 

autenticidade gastronómica e da experiência turística autentica numa dinâmica de mudança 

associadas à origem dos ingredientes, uso de novas tecnologias e introdução de produtos 

industriais, bem como uma nova organização nos menus. Pratos quotidianos tornaram-se 

parte da chamada comida de festa, depois apresentados aos turistas como marcas de 

identidade da comunidade local.  

O sexto artigo (Thomé-Ortiz, Renard-Hubert & Jesus Contreras) também se debruça sobre 

o turismo gastronómico, nomeadamente o turismo culinário incidindo em termos de estudo 

de caso na rota do sal pré-hispânica em Zapolitán Salinas, México. Após uma análise teórica da 

relação entre turismo culinário e património histórico, é apresentado um estudo de caso de 

enfoque qualitativo aplicado a uma comunidade produtora de sal no Centro do México. Em 

termos de resultados são reconhecidos os impactos da atividade turística na reprodução social 

de bens de património alimentar com fortes raízes históricas. Esse facto conduz a equacionar 

a importância da atividade turístico cultural no âmbito de estratégias de desenvolvimento 

local.   

O sétimo artigo (Baptista) coloca a tónica na reflexão sobre os processos de mediatização 

do turismo, que decorrem da complexidade de produções comunicacionais. Alicerça-se no 

debate associado às rodas de conversa do Amorcomtur e investigação no âmbito do Turismo, 

nomeadamente o Turismo Amoroso, no sentido de pautado pela ética da relação, e 

autopoiético, que seja potencialmente campo de reinvenção de si mesmo e dos sujeitos 

envolvidos, no Brasil. Privilegia uma abordagem transdisciplinar, estabelecendo interconexões 

entre estudos de vários domínios, tais como comunicação social e cultura, turismo e 

esquizoanálise (como perspetiva que possibilita abordar aspetos psicocomunicacionais). 

O oitavo e último artigo (Fino & Queiróz) evidencia o poder das narrativas, num contexto 

histórico. O destaque é agora no sentido de determinar de que modo os estereótipos turísticos 

tiveram implicações sociais relevantes no Brasil, durante o período da ditadura militar. Neste 

enquadramento, salienta de que modo num período marcado por forte repressão 

político/ideológica, compreendido entre os anos de 1964 e 1985, os militares representantes 

do poder instaurado utilizaram estereótipos turísticos de forma a promover a sua ideologia 

visando um maior controle da população.  
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Resumo 

 
Nas últimas décadas tem-se registado uma cada vez maior diversificação da oferta turística, com o 

surgimento de novos segmentos, entre os quais o do turismo industrial, ou seja, o aproveitamento 

turístico do património industrial, contemplando também visitas a fábricas em atividade. A 

constituição em 2013, pelo Turismo de Portugal, de um Grupo de Trabalho para a elaboração de uma 

Norma de Qualidade para o Turismo Industrial constituiu um acontecimento relevante nesta área e 

contribuirá, seguramente, para uma considerável melhoria da qualidade da sua oferta turística. 

Neste artigo, o autor efetuará uma análise desta Norma e debaterá os desafios que a mesma coloca 

para garantir boas práticas no domínio deste tipo de oferta turística. 

 

Palavras-chave: turismo; procura e oferta turística; património industrial; normas de qualidade; 

turismo industrial. 

 

Abstract 

 
In the past few decades there has been an increase in the diversification of options for tourism, with 

the emergence of new segments, among them industrial tourism: the reclamation of industrial 

heritage sites as tourist attractions as well as visits to currently active factories.  In 2013, the 

Portuguese Tourism Office (Turismo de Portugal) created a taskforce with the objective of 

establishing new quality standards for industrial tourism. These standards have had a positive impact 

in this segment and will certainly contribute to a considerable improvement in the quality of the 

available options. In this article, these standards are analysed and the challenges that they create 

are discussed, as well as how good practices can be assured in this field. 

 

Keywords: tourism; tourist supply and demand; industrial heritage; quality standards; industrial 
tourism. 

 
 
 

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é o de analisar a Norma Portuguesa para o Turismo Industrial, 

recentemente elaborada, e discutir algumas questões que a sua implementação coloca. Deste 

modo, será inicialmente efetuada uma breve descrição histórica do surgimento deste tipo de 

Normas de Qualidade, assim como a intervenção do Turismo de Portugal neste domínio. De 

seguida, será abordada a Norma Portuguesa, os objetivos que a mesma persegue, algumas das 

suas principais caraterísticas, as questões relacionadas com as vantagens e as dificuldades da 

sua aplicação, ao mesmo tempo que se destacam os desafios que em Portugal se colocam ao 

Turismo Industrial, nas suas duas vertentes. É também apontada a necessidade de se valorizar 
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o património industrial, a sua integração em rotas e itinerários turísticos, sendo destacada a 

necessidade dos projetos alicerçados nesta categoria de património serem acompanhados por 

ações de promoção, comercialização e certificação, para as quais é indispensável estarem 

dotadas de uma entidade gestora. 

 

2. Surgimento das normas para o turismo industrial 

O sucesso que o turismo industrial tem vindo a conhecer nas últimas décadas em vários países 

– por exemplo, em França este tipo de turismo atrai anualmente cerca de 20 milhões de 

pessoas (Otgaar, 2012: 13) – levou a que as entidades responsáveis pelo turismo de diversos 

países europeus, como a França ou a Espanha, decidissem promover a elaboração de normas 

para o turismo industrial, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados, 

promovendo uma maior eficiência das entidades que se dedicam a este tipo de turismo. 

Em França, três organismos estiveram na origem da elaboração da norma AFNOR NF X50-

823 – “Turismo industrial - requisitos de qualidade de serviço geral”, concluída em Abril de 2012: 

a rede TISTRA (Tourisme Industriel, Scientifique et Technique en Rhônes-Alpes), a FEMS 

(Fédération des Eco-musées et des Musées de Société) e a ACFCI (Assemblée des Chambres 

Françaises de Commerce et d'Industrie). Por sua vez, a norma AFNOR NF X50-823 veio a estar 

na origem da NF ISO 13810, concluída em dezembro de 2015, a qual tem por objetivo propor 

uma abordagem suscetível de ser aplicada às pequenas estruturas de turismo em todo o 

mundo (Lazarte, 2015). 

A redação da norma para o turismo industrial em Espanha foi da responsabilidade do 

Comité Técnico de Normalización 302 da Asociación Española de Normalización y Certificación 

(Aenor), sendo a sua certificação efetuada pelo Instituto para la Calidad Turística Española 

(ICTE). Este é um organismo de certificação de sistemas de qualidade especialmente criados 

para empresas de turismo, integrando as mais importantes associações turísticas espanholas, 

a Secretaria de Estado de Turismo, as Comunidades Autónomas e a Federação Espanhola de 

Municípios e Províncias.  

Com a adoção da norma para o turismo industrial UNE 302001, concluída em maio de 2012, 

o sector do património industrial espanhol passou a poder contar com serviços de turismo 

certificado, abrindo excelentes perspetivas para o incremento da sua comercialização. A 

norma UNE 302001 contempla não só as atividades de carácter mais básico, como as visitas 

guiadas pelo sítio industrial, mas também a oferta de serviços complementares que agreguem 

valor à experiência global do visitante, ou seja, todos os serviços de turismo industrial, visitas 

a fábricas (musealizadas ou em atividade), visitas ao património industrial ou uma combinação 

de ambos (Cordeiro, 2012: 18). 

A implementação de normas de qualidade pode apoiar o desenvolvimento do turismo 

industrial, pelo menos em três vertentes: 

 

Em primeiro lugar, melhorando a qualidade, acessibilidade e segurança dos lugares, uma 
vez que as normas facilitam o desenvolvimento de produtos e serviços mais atrativos 
dirigidos a um maior número de pessoas. Em segundo lugar, também facilitam e 
promovem que as empresas industriais em laboração abram as suas portas aos turistas, já 
que podem eliminar possíveis barreiras. E, finalmente, a sua implementação 
provavelmente proporciona mais dados sobre essa atividade e contribui, assim, para 
convencer subsetores-chave do turismo, tais como agências de viagens, oficinas de 
turismo ou hotéis, de que se trata de um pequeno segmento mas muito significativo e com 
grande potencial (Otgaar, 2012: 13). 
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Em Portugal, o Plano Estratégico Nacional do Turismo, revisto em 2012, definiu como um 

dos seus objetivos a promoção e implementação de sistemas de qualidade no sector do 

turismo. Através do Turismo de Portugal, propôs-se a criação de normas de qualidade para os 

produtos turísticos, em articulação com o Organismo Nacional de Normalização, assim como 

processos de certificação de sistemas de gestão da qualidade para as atividades turísticas 

(Ministério da Economia e do Emprego, 2013: 62). 

No seguimento desta orientação, o Turismo de Portugal tem vindo a elaborar, desde 2012, 

um conjunto de Normas de Qualidade de Serviços Turísticos, encontrando-se já concluídas as 

seguintes: NP 4494 (Turismo de Habitação e Turismo no Espaço Rural), NP 4507 

(Empreendimentos de Turismo de Natureza), NP 4520 (Atividades de Turismo de Natureza) e 

NP 4523 (Turismo Acessível em Estabelecimentos Hoteleiros). As Normas consagradas ao 

“Turismo de Aventura – Informação destinada aos participantes” e ao “Turismo industrial” 

também já se encontram concluídas, devendo a sua homologação ocorrer em breve. 

A elaboração da Norma Portuguesa para o Turismo Industrial iniciou-se em 2013 com a 

constituição de um Grupo de Trabalho coordenado pela responsável pelos Circuitos pelo 

Património Industrial da Câmara Municipal de S. João da Madeira e orientado pelo Organismo 

Gestor da Comissão Técnica (OGCT) Turismo de Portugal, contando com a participação de 

responsáveis do Turismo de Portugal, representantes de vários projetos de turismo industrial 

existentes em Portugal e especialistas nacionais na área do património industrial. 

 

3. A Norma Portuguesa para o Turismo Industrial  

A Norma Portuguesa para o Turismo Industrial (Instituto Português de Qualidade, 2016) está 

estruturada em três campos fundamentais relativos aos requisitos que qualquer serviço de 

prestação de turismo industrial deve preencher no que respeita ao Sistema de Gestão, aos 

Serviços e Instalações e aos Equipamentos. Existem ainda outros campos, de natureza 

elucidativa, respeitantes ao objetivo e campo de aplicação da Norma, às fontes utilizadas, 

assim como aos termos, definições, siglas e abreviaturas que surgem no texto. 

O conceito de turismo industrial utilizado na Norma Portuguesa é idêntico ao que foi 

adotado pelas outras normas existentes (espanhola, francesa e internacional), ou seja, 

contempla duas realidades diferentes: a visita a sítios de património industrial (património 

industrial histórico, museus industriais, etc.) e a visita a unidades industriais em atividade, as 

quais se convencionou designar por “indústria viva”. Tanto num caso como no outro, o 

objetivo é o de procurar transmitir ao visitante não apenas conhecimentos que vão ao 

encontro dos seus interesses (de natureza histórica, sobre o processo de fabrico de um 

determinado produto ou sobre o modo de funcionamento de uma máquina), mas também 

“sentimentos e emoções”, ou seja, proporcionar uma experiência única, motivadora e 

enriquecedora. O objetivo desta Norma é, por conseguinte, proporcionar serviços de 

qualidade, comuns a todos locais de turismo industrial, independentemente do tipo de serviço 

prestado ou das características do referido local. 

Com a elaboração da Norma Portuguesa procura-se também dar resposta à necessidade 

de existirem disposições e recomendações que certifiquem a qualidade dos serviços de 

turismo industrial prestados, nomeadamente no que diz respeito à higiene, segurança, 

proteção do sigilo empresarial, sustentabilidade ambiental e social e acessibilidades, quer nas 

instalações quer nos equipamentos relacionados com o serviço que é oferecido. Contudo, há 

um objetivo de fundo, bastante ambicioso, traduzido na clara intenção de que investindo na 
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qualidade destes serviços será possível posicionar Portugal como um destino específico de 

turismo industrial. Um desafio que, compreensivelmente, terá que reunir todo um conjunto de 

condições que ultrapassam a questão da qualidade dos serviços prestados e que se prendem 

com outras necessidades – quer ao nível da valorização do património industrial, como da 

disponibilidade das empresas industriais para oferecerem este tipo de serviços –as quais, neste 

momento, não estão inteiramente preenchidas. 

Os três campos principais em que a Norma Portuguesa se encontra estruturada 

apresentam os respetivos conteúdos de uma forma extremamente pormenorizada, 

pretendendo com isso contemplar todas as situações possíveis. Assim, no que respeita aos 

Requisitos de Sistema de Gestão o principal objetivo é o de garantir um processo de controlo 

e melhoria contínua desse sistema. Para tal, as entidades que prestam serviços de turismo 

industrial deverão elaborar e manter atualizado um Manual da Qualidade. Este, para além das 

informações gerais (nomeadamente denominação social, estatuto jurídico, morada e 

contactos) e da sua estrutura organizativa, deverá apresentar uma descrição do processo de 

realização do serviço a prestar, assim como os procedimentos e instruções relativas à garantia 

da sua qualidade. 

Uma questão que se coloca neste âmbito é a dos recursos humanos necessários, para os 

quais devem ser identificados e assegurados os requisitos mínimos adequados a uma boa 

prestação do serviço, ao nível de habilitações, qualificações, formação, experiência e outras 

características pessoais relevantes para o exercício de cada uma dessas funções. As entidades 

deverão planificar as suas atividades de turismo industrial a partir do conhecimento das suas 

capacidades internas, das expectativas e requisitos dos visitantes. Para isso devem definir as 

características do serviço e a forma como este deve ser prestado, assim como os mecanismos 

do controle a utilizar para análise do grau de cumprimento dos seus objetivos. 

A fim de garantir um processo de controlo e melhoria contínua do sistema de gestão, cada 

entidade prestadora de serviços deve monitorizar o sistema periodicamente para verificação 

da política da qualidade e dos progressos por forma a atingir os objetivos pretendidos. Um 

aspeto importante diz respeito à avaliação da satisfação do visitante. Assim, devem ser 

monitorizadas informações relativas à perceção do visitante no que diz respeito ao 

cumprimento dos requisitos dos serviços prestados. O sistema de gestão deve incluir também 

a preparação de auditorias internas regulares e sistemáticas para avaliar a eficácia da gestão 

implementada. 

O sistema de gestão deve também ser revisto pelo menos uma vez por ano para verificar 

a sua adequação e eficácia, devendo a entidade dispor de mecanismos que permitam a 

garantia dessa eficácia e melhoria contínuas. Finalmente, cada entidade deve definir e aplicar 

medidas necessárias para proporcionar toda a segurança durante a prestação do serviço, 

nomeadamente a prevenção de riscos e acidentes, a segurança de pessoas e bens, a proteção 

contra incêndios e a gestão de emergências. 

No que respeita ao segundo campo, o dos requisitos que a oferta de Serviços de Turismo 

Industrial deve contemplar, a Norma Portuguesa prevê a possibilidade dessa oferta ser 

efetuada pela entidade em cujas instalações decorre a visita, ou por intermédio de outra 

habilitada para tal do ponto de vista legal e que tenha celebrado com a primeira um acordo 

prévio e formal. No entanto, deve ser disponibilizada ao visitante toda a informação relativa 

aos serviços a prestar, nos suportes comunicacionais mais pertinentes. As regras a cumprir 

devem ser claras e a informação deve identificar quais os requisitos essenciais para a 
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participação na visita. Deve ser incluída informação referente aos seguros obrigatórios, assim 

como o preço total da actividade e quais os serviços contemplados ou fornecidos. 

Ainda no que respeita à oferta de serviços, deve ser garantida a possibilidade de se 

efetuarem reservas e os recursos humanos devem ter formação apropriada, definida pela 

entidade prestadora, experiência e atitudes pessoais apropriadas às atividades e funções do 

serviço de turismo industrial a prestar ao visitante. A entidade prestadora do serviço deve 

também disponibilizar a visita em pelo menos um idioma, para além do português, de acordo 

com a procura.  

Finalmente, em relação ao terceiro campo, o dos requisitos das instalações e 

equipamentos, são contemplados aspetos relativos à sinalética e acesso ao local, parque de 

estacionamento, instalações sanitárias, limpeza e manutenção do espaço exterior, definição 

das áreas visitáveis, expositivas e comerciais. O local deve também dispor de um espaço de 

acolhimento e/ou sala de espera coberta. 

A Norma Portuguesa apresenta ainda vários anexos, para além da bibliografia, 

consagrados à conceção da prestação de serviço, ou seja, às características públicas ou 

comerciais que devem ser consideradas no desenvolvimento do serviço de turismo industrial, 

assim como uma recomendação para a implementação de medidas de desenvolvimento 

sustentável no âmbito da atividade a desenvolver. 

 

4. Benefícios e dificuldades na implementação da Norma Portuguesa para o Turismo 
Industrial 

 

Em primeiro lugar é necessário salientar a utilidade de uma Norma para garantir a qualidade 

da prestação de um serviço, no caso de um serviço de turismo industrial. O crescimento da 

oferta de serviços turísticos que se tem registado nas últimas décadas exige que se preste cada 

vez mais uma maior atenção à questão da qualidade da oferta, constituindo esta um fator 

diferenciador estritamente ligado à sua competitividade. 

A Norma Portuguesa para o Turismo Industrial procura constituir um estímulo para o 

incremento das atividades deste sector e simultaneamente proporcionar orientações claras 

para garantir boas práticas na sua concretização. Uma preocupação existente na elaboração 

desta Norma foi a de que pudesse vir a ser adotada por qualquer entidade que ofereça serviços 

de turismo industrial, independentemente da sua dimensão ou área de atuação. A Norma 

contempla não apenas as atividades de carácter mais básico, como as visitas guiadas pelo sítio 

industrial, mas também a oferta de serviços complementares que acrescentem valor à 

experiência global do visitante. 

A Norma Portuguesa para o Turismo Industrial surge numa altura em que este segmento 

do turismo cultural ainda se encontra a dar os primeiros passos em Portugal. Na realidade, 

tanto no que respeita à oferta de visitas no âmbito da “indústria viva”, como na de sítios 

industriais ou rotas de património industrial, a oferta deste produto turístico é ainda muito 

exígua, não obstante o unânime reconhecimento do seu grande potencial. E, para além de 

exígua, a oferta também não está devidamente estruturada. 

A implementação da Norma Portuguesa para o Turismo Industrial suscita também 

algumas apreensões tendo em consideração a realidade nacional no que respeita à situação 

em que se encontra o património industrial em Portugal, assim como a disponibilidade ou o 

interesse das empresas para integrarem projetos que obrigam ao preenchimento dos 

requisitos impostos pela Norma. Estas apreensões decorrem também da constatação da 
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quase total ausência de empresarialização do mercado do turismo industrial no nosso país. 

Destacaremos, de seguida, os principais problemas que derivam dos dois aspetos 

anteriormente assinalados e também os obstáculos que poderão existir para o cumprimento 

das disposições da Norma Portuguesa para o Turismo Industrial. 

 

5. Desafios que se colocam ao turismo industrial 

Constituindo o turismo industrial uma atividade que se baseia em experiências decorrentes de 

atividades desenvolvidas em locais de “indústria viva” ou de património industrial, importa ter 

em consideração que, tanto num caso como no outro, existem limitações para englobar no 

seu âmbito qualquer sítio que não corresponda exatamente à definição estabelecida pela 

Norma. No entanto, o risco de generalização excessiva poderá ser mais frequente no domínio 

da oferta de “indústria viva” do que na do património industrial. Assim, não será adequado 

integrar na oferta turística do domínio do sector da “indústria viva” toda e qualquer empresa, 

mas apenas aquelas que possam exemplificar um determinado processo produtivo, 

preferencialmente através do fabrico de bens representativos de um determinado território. 

A fim de satisfazerem os critérios de interesse turístico, as visitas a empresas deverão ter em 

consideração os seguintes aspetos: 

 

A descoberta de uma característica sem dúvida autêntica da cultura do lugar (o trabalho e 
os seus resultados); o encontro com a comunidade local no âmbito de uma nova 
perspetiva das relações de anfitrião-hóspede; a oportunidade de experimentar, provar e 
comprar produtos locais (ou seja, um aspeto significativo da cultura local) (Savoja, 2012: 
97). 

 

O sector de “indústria viva”, como aliás o próprio turismo industrial, deve ser entendido 

como um “nicho” do mercado turístico com características específicas, e é nessa perspetiva 

que tem de ser explorado. A tentação de o alargar desmesuradamente contribuirá para a 

diluição da sua especificidade, obliterando assim um dos elementos principais em que se 

fundamente o seu potencial de atração, com as consequências negativas que tal situação 

acarreta. 

Ainda no que respeita ao sector de “indústria viva”, e perante o êxito que os bons 

exemplos neste domínio têm conquistado – em particular os Circuitos pelo Património 

Industrial de S. João da Madeira –têm surgido ultimamente em Portugal diversas iniciativas por 

parte de municípios que procuram aproveitar este interesse oferecendo roteiros de visita a 

fábricas dos respetivos concelhos. É o caso, por exemplo, do Município de Guimarães, que 

criou recentemente um projeto de turismo industrial denominado “Guimarães Marca”, com o 

objetivo de promover: 

 

[o] tecido económico do concelho no panorama nacional e internacional, associando 
sempre o prestígio da história da Cidade à atividade económica que sempre caracterizou 
o território do Ave. […] Sob o selo “Guimarães Marca”, pretende-se apresentar um roteiro 
industrial, lançado pela Câmara Municipal de Guimarães, que visa promover, 
turisticamente, o património industrial e empresarial do concelho, em articulação com 
parcerias de empresas estabelecidas no concelho (Município de Guimarães, 2016: 8798). 

 

Embora o promotor deste roteiro de turismo industrial tivesse tido a preocupação de 

elaborar um Regulamento que as empresas interessadas em integrá-lo devem respeitar – que 

foi publicado no Diário da República – na realidade, a relação do mesmo com o eventual 
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interessado em visitar qualquer das empresas que o integram passa apenas pelo 

preenchimento de um pequeno formulário existente no respetivo “site” na Internet (URL: 

www.guimaraesmarca.com), não existindo qualquer oferta de serviços complementares que 

acrescentem valor à experiência do visitante. O principal problema que detetamos neste 

projeto reside no facto de o turismo industrial surgir com um carácter acessório e 

complementar de uma estratégia que visa fundamentalmente a captação de investimento e a 

promoção económica do concelho de Guimarães. Como o próprio promotor assinala, o 

turismo industrial constitui apenas um dos seis eixos de intervenção do projeto: 

 

Trata-se, assim, de um projeto cuja estrutura se funda em seis grandes eixos de 
intervenção: Promoção do tecido empresarial do concelho, associando -o à marca 
“Guimarães Património Mundial/Berço da Nacionalidade Portuguesa”; Promoção do 
Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade desde 2001, através das 
empresas exportadoras; Reconhecimento do papel fundamental das empresas 
associadas, atribuindo um selo de prestígio, que visa distinguir um produto de referência; 
Promoção do networking e do associativismo, entre o município e as empresas, realizando 
em organização conjunta diversos eventos de promoção e divulgação; Produção de um 
catálogo anual, que agregue todas as empresas associadas, e que visa a promoção do 
concelho a nível nacional e internacional. A par do catálogo, a realização de um vídeo 
promocional; Associação do turismo à atividade económica, partilhando sinergias, 
inserindo o projeto “Guimarães Marca” nos roteiros turísticos da cidade (Município de 
Guimarães, 2016: 8798). 

 

No que respeita às obrigações das empresas que vierem a participar no projeto, apenas 

se exige que assumam a produção de “pelo menos 500 brochuras para a divulgação do 

projeto” – presume-se, relacionadas com a própria empresa, a “aceitação de visitas guiadas, 

mediante marcação prévia e acordada, com indicação do número mínimo/máximo de pessoas 

por grupo, com roteiro pré-estabelecido”, a “realização de visitas em pelo menos duas línguas 

(português e inglês)” e a indicação do “horário da loja de venda ao público, se aplicável” 

(Município de Guimarães, 2016: 8799). 

Neste tipo de oferta turística relacionada com a “indústria viva” é indispensável que as 

empresas que integram os roteiros preencham os requisitos estabelecidos na Norma 

Portuguesa para o Turismo Industrial, uma vez que as visitas oferecidas, embora exijam 

marcação prévia, se limitam praticamente à indicação do respetivo endereço e à informação 

de que as empresas vendem os seus produtos ao público. Esta realidade, que provavelmente 

se irá expandir com o surgimento de outros roteiros do mesmo tipo, coloca sérios problemas 

para a afirmação do turismo industrial – na sua vertente de “indústria viva” – como produto 

turístico. É claro que não é possível impedir o surgimento deste tipo de oferta, só que nas 

circunstâncias em que a mesma surge dificilmente poderá vir a preencher os requisitos 

estabelecidos pela Norma Portuguesa para o Turismo Industrial. Importa salientar, a 

propósito, que ainda antes de se pensar na elaboração da Norma, já os Circuitos pelo 

Património Industrial de S. João da Madeira tinham apresentado os princípios que presidiram 

à sua criação, nomeadamente no que respeitava às condições para as visitas às empresas que 

o integram, o que poderá e deverá constituir uma fonte de inspiração para os atuais e futuros 

roteiros daquele tipo (Cardoso, 2012: 48-51). 

Quanto ao segmento do património industrial é necessário também ter em consideração 

uma adequada definição das características dos locais a visitar, principalmente quando se 

enquadram no sector do artesanato ou do património pré-industrial. Nestes casos, os 
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visitantes necessitam de ser previamente informados sobre a natureza do local, através de 

uma adequada definição dos conceitos, de forma a marcar as suas características específicas, 

as quais se diferenciam das do património industrial, na sua plena aceção. 

Um outro obstáculo que poderá existir para o cumprimento da Norma Portuguesa para o 

Turismo Industrial diz respeito à possibilidade que algumas das entidades do sector do 

património industrial dispõem para responder satisfatoriamente aos requisitos por ela 

colocados. De facto, a Norma foi concebida numa perspetiva de contemplar 

preferencialmente a realidade do sector empresarial, o qual, no domínio do património 

industrial é praticamente inexistente em Portugal. As entidades que atuam na área do 

património industrial constituem na sua maior parte museus municipais, pelo que terão muitas 

dificuldades em corresponder plenamente aos requisitos da Norma, em virtude da rigidez do 

sistema que vigora na administração local, do qual estão dependentes. Deste modo, embora 

não seja impossível, existem diversos obstáculos para o preenchimento dos requisitos do 

sistema de gestão contemplado pela Norma (5.1.) que prevê, por exemplo, a existência de um 

manual de qualidade (5.1.1.) com aspetos relacionados com a comercialização (5.2.) ou com a 

gestão dos recursos humanos (5.3.2.). O mesmo se verifica em relação aos requisitos para a 

prestação do Serviço de Turismo Industrial (6.), nomeadamente quanto ao preço dos serviços 

(6.2.1.8.) – uma grande parte dos municípios estipulou a entrada gratuita nos museus deles 

dependentes –ou os requisitos relativos a instalações e equipamentos (7.), no que diz respeito, 

por exemplo, à existência de um parque de estacionamento (7.2.), ainda que este não seja 

estritamente obrigatório. 

 

6. Necessidade de valorização do património industrial 

A implementação de qualquer projeto de turismo industrial, independentemente dos 

requisitos apresentados na Norma Portuguesa para o Património Industrial, exige 

simultaneamente algo de fundamental e problemático. Fundamental, porque uma boa parte 

dos sítios de património industrial que se encontram disseminados um pouco por todo o 

território nacional – fábricas, minas, infraestruturas industriais, etc. – têm de ser alvo, 

previamente, de um investimento financeiro na sua recuperação, ou seja, de ações de 

valorização a fim de contemplarem a possibilidade de poderem vir a ser visitados. 

Problemático, porque a valorização de qualquer sítio de património industrial, incluindo a sua 

adequação para a realização de visitas, exige o preenchimento de um conjunto de requisitos – 

por exemplo, resolução de questões jurídicas associadas à sua propriedade, dificuldades 

financeiras para a sua reabilitação, acessibilidades – que, na maioria dos casos, serão difíceis 

de concretizar. Não há, contudo, alternativa. A construção de uma oferta no domínio do 

turismo industrial – em especial na sua vertente de património industrial – terá de passar 

obrigatoriamente pela valorização dos respectivos sítios e o não cumprimento deste requisito 

poderá constituir um obstáculo ao sucesso do turismo industrial em Portugal. 

A falta de investimento na valorização dos sítios de património industrial não afeta apenas 

os que se encontram num estado de degradação, ou mesmo em ruína. Muitas das vezes, sítios 

e estruturas que estão abandonadas, mas em perfeito estado de conservação encontram-se 

um tanto ou quanto entregues à sua sorte quando, com uma pequena ação de valorização, 

poderiam constituir uma atração local ou integrar um itinerário turístico. A este propósito é 

necessário também salientar um aspeto que não tem merecido a devida atenção. Uma vez que 

no âmbito do património industrial existem muitas situações de ruína, o que importa fazer é 

selecionar as que merecem ser preservadas e, em relação a estas, consolidá-las e valorizá-las 
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instalando no local estruturas muito leves (painéis, eventualmente um pequeno centro de 

interpretação), a fim de permitir aos turistas compreenderem a importância e o significado do 

respetivo sítio. Com raras exceções – por exemplo, o Real Filatório de Chacim, em Macedo de 

Cavaleiros – não dispomos em Portugal praticamente de nenhuma ruína industrial com 

importância histórica que tenha sido objeto de alguma ação de consolidação e preservação, 

assim como da respetiva valorização. Este tipo de intervenção constitui, precisamente, uma 

necessidade que exige uma resposta, proporcionando às ruínas industriais a mesma dignidade 

patrimonial das ruínas de outras épocas históricas e possibilitando a sua fruição cultural e 

turística. 

Sem a realização das necessárias ações de valorização, os inúmeros exemplos de 

património industrial existentes em Portugal não se poderão transformar em recursos 

turísticos e, consequentemente, serem alvo de uma iniciativa de turismo industrial. Constitui, 

aliás, uma tarefa que terá de ser realizada com alguma urgência, selecionando os casos em que 

a preservação se justifica, a fim de não se correr o risco de se perder a quase totalidade desse 

património industrial. Os municípios em cujos territórios se encontram alguns destes exemplos 

assumem neste domínio um papel importante, devendo procurar soluções para a sua 

preservação, a qual poderá passar pela reutilização, o que de modo algum constitui um 

obstáculo ao seu aproveitamento turístico. 

 

7. Rotas e itinerários de turismo industrial 

Uma das fórmulas mais bem-sucedidas no domínio do turismo industrial e que tem revelado 

um grande potencial de atração de visitantes é representada pelas rotas ou itinerários. Este 

tipo de oferta turística é constituída por um conjunto de locais – sítios industriais, museus, 

fábricas em laboração e património relacionado, em geral, com a temática da indústria –

organizados em forma de rede, de modo a apresentarem um manifesto interesse turístico. As 

rotas de turismo industrial têm vindo a ser organizadas de acordo com dois critérios que por 

vezes surgem associados no âmbito do mesmo itinerário: o critério temático, tendo por base 

um determinado sector industrial que, geralmente, lhes confere a denominação e o critério 

geográfico ligando os vários elementos de património industrial existentes numa determinada 

cidade ou região. 

Em Portugal existem diversas rotas de património industrial, na sua maioria criadas por 

iniciativa dos municípios onde se localizam ou, em menor número, por associações e outras 

entidades. Apesar de existirem rotas que constituem casos de sucesso, nomeadamente 

algumas que são promovidas por municípios, também neste caso se constatarão algumas 

dificuldades na aplicação da Norma Portuguesa para o Turismo Industrial, em particular no que 

respeita aos requisitos do sistema de gestão. Não obstante os casos bem-sucedidos geridos 

por municípios, assim como por empresas privadas, a solução mais adequada consistirá na 

criação de uma entidade gestora com personalidade jurídica que poderá ser uma associação 

ou uma federação de associações, o que permitirá uma gestão que proporcione a 

concretização dos requisitos estipulados na Norma. Aliás, foi precisamente esta a exigência 

que, desde dezembro de 2013, o Conselho da Europa decidiu introduzir nos itinerários que se 

candidatam à obtenção do seu patrocínio. 
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8. Promoção, comercialização e certificação 

A existência de uma entidade gestora facilita igualmente o cumprimento de outros aspetos 

bastante importantes, mas que não têm sido devidamente encarados, na maior parte dos 

projetos de turismo industrial: a sua promoção e comercialização, assim como a sua 

certificação. É necessário ter em consideração que o turismo industrial não só é um produto 

pouco conhecido para a maioria do grande público, como a sua promoção e comercialização 

exige um grande esforço, uma vez que defronta outros produtos já consolidados no mercado 

turístico e com uma grande capacidade de atração. A existência de uma política de promoção 

e comercialização irá também ao encontro dos requisitos apresentados pela Norma 

Portuguesa para o Turismo Industrial, concretamente, no que respeita à responsabilidade de 

gestão (5.2.), uma vez que a mesma estipula a assunção, pela entidade gestora da rota ou do 

itinerário, das funções de comercialização numa perspetiva de melhoria contínua do serviço 

prestado. 

Em Portugal, onde os exemplos bem-sucedidos de turismo cultural são pouco numerosos, 

importa destacar a Rota do Românico – gerida por uma associação de municípios –que embora 

não seja um projeto de turismo industrial tem revelado uma atuação exemplar no domínio da 

sua promoção e comercialização, à qual é indispensável prestar atenção. São exemplo disso, a 

sua participação em Feiras de Turismo, incluindo a nível internacional, a publicidade – bastante 

atrativa – que efetua em revistas especializadas e de prestígio, as ações de marketing e 

promoção, assim como a sua presença sistemática – através de excelentes materiais de 

promoção, concebidos para diferentes públicos – nos postos de turismo, entre muitas outras 

iniciativas. Todas estas ações integradas numa preocupação com uma constante inovação têm 

contribuído para a crescente procura deste itinerário cultural que, aliado às boas experiências 

que os turistas e visitantes que a exploram usufruem, a tem transformado num caso de 

sucesso, tendo já sido galardoada com uma dezena de prémios não obstante a sua curta 

existência. A Rota do Românico constitui um exemplo de como deve ser gerido um itinerário 

de turismo cultural, nomeadamente ao nível da investigação científica de base, assim como da 

promoção e comercialização. Os atuais projetos de turismo industrial existentes em Portugal 

têm muito a aprender com esta experiência. 

Um passo indispensável na aplicação da Norma para o Turismo Industrial será a criação de 

um selo de qualidade, a fim de proporcionar aos turistas a necessária confiança, assim como a 

garantia de uma boa prestação de serviços aquando da hora de escolher um determinado 

produto de turismo industrial. Ou seja, após a entrada em vigor da Norma Portuguesa para o 

Turismo Industrial é necessário proceder à certificação dos serviços oferecidos. A certificação 

será da responsabilidade do Instituto Português de Acreditação (IPAC) e consistirá na 

avaliação e reconhecimento da competência técnica de entidades acreditadas para a sua 

eventual certificação segundo a Norma Portuguesa para o Turismo Industrial. Neste domínio 

é necessário analisar a experiência do país vizinho, na aplicação da sua norma para o turismo 

industrial – UNE 302001 –, criada por iniciativa do já referido Instituto para la Calidad Turística 

Española. Este organismo é o responsável pela certificação, administração e verificação do uso 

correto da marca "Q", de “Qualidade”, que representa, como a denominação indica, a 

qualidade no sector turístico espanhol. Os estabelecimentos avalizados pela marca "Q" 

passam por auditorias rigorosas que asseguram que a sua prestação de serviço é garantia de 

qualidade, segurança e profissionalismo. Tudo isso para assegurar aos visitantes e clientes a 

melhor experiência turística possível. 
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Com a adoção da Norma Portuguesa para o Turismo Industrial, e do respetivo selo de 

qualidade, os sectores do património industrial e de “indústria viva” passarão a fazer parte dos 

serviços de turismo certificado, o que abre excelentes perspetivas para o incremento da sua 

procura e comercialização. A aplicação de um selo de qualidade poderá vir a ser da 

responsabilidade da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, cuja criação se encontra em 

estudo desde 2014. Um dos seus objetivos será, precisamente, a constituição de uma equipa 

que proceda a uma avaliação/verificação da implementação da Norma Portuguesa para o 

Turismo Industrial visando alcançar altos padrões de qualidade para corresponder às 

exigências de um mercado cada vez mais competitivo. 

 

9. Conclusão  

Em jeito de conclusão, cremos que é fácil constatar o enorme potencial que o turismo industrial 

apresenta, como o comprova o crescente surgimento de projetos nesta área ocorrido nos 

últimos anos. No entanto, o seu sucesso como produto turístico implica que estes projetos 

tenham de se assumir ou de se aproximar de uma lógica empresarial de funcionamento, o que 

pode ser conseguido através da constituição de associações gestoras dos mesmos. A Norma 

Portuguesa para o Turismo Industrial contempla, precisamente, a criação de uma Organização 

Responsável (OR), a qual poderá englobar pequenas entidades públicas e privadas. A Norma 

não efetua distinções na natureza pública ou privada das organizações de turismo industrial, 

no produto ou serviço, no tamanho e no sector. Todavia, contempla uma possível distinção na 

Organização Responsável, sendo mesmo provável que, no futuro, a norma defina a OR como 

o suporte físico e jurídico na gestão, controlo e prestação de serviços de turismo industrial a 

clientes e utilizadores, de forma a que os requisitos indispensáveis sejam cumpridos. É 

necessário, no entanto, assegurar que todas as entidades que prestam serviços de turismo 

industrial adotem as condições necessárias ao seu sucesso, não apenas para se garantir a 

salvaguarda do património industrial visitado, como para a promoção do desenvolvimento 

socioeconómico das regiões onde os mesmos se estabelecem. 
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Resumo 
 

O advento da contemporaneidade no mundo ocidental tornou indiscutível a importância do turismo, 
desde logo objeto de atenção política. Portugal comungou deste fenómeno, através de um 
investimento no turismo interno conseguido, em grande parte, graças aos caminhos-de-ferro, o que 
permitiu alargar a rede de potenciais turistas nacionais. Este artigo, de natureza teórica e histórica, 
centra-se em duas iniciativas de incentivo às viagens ferroviárias turísticas no período de 1930 – os 
comboios mistério e os expressos populares – recorrendo-se para tal ao estudo de caso. Analisando 
as suas origens, formatos e intenções, defende-se a tese de que os exemplos estudados constituíram 
parte integrante de uma política de identificação da população com os projetos político-ideológicos 
de Nação veiculados pela I República e pelo Estado Novo. 

 
Palavras-chave: turismo ferroviário; comboios mistério; expressos populares. 

 

Abstract 
 

With the emergence of modernity in the Western world, tourism became undeniably important, 
immediately becoming an object of political attention. Portugal shared this phenomenon, through 
the development of domestic tourism travel thanks largely to the expansion of the national railway 
grid, which increased the number of potential domestic tourists, especially in the 1930s. This paper, 
of a theoretical and historical nature, will focus on two initiatives from the 1930s aimed at promoting 
railway tourism travel – mystery trains and popular trains – using a case study methodology. By 
analyzing the origins, formats and intentions of these initiatives, it is argued that the examples under 
study are components of a policy that seeks an identification of the population with the political and 
ideological projects of the First Republic and the Estado Novo. 

 
Keywords: railway tourism; mystery trains; popular trains. 

 

 

1. Introdução 

O século XX nasceu, na Europa, sob o signo da insegurança, afastado das certezas de progresso 

indefinido da centúria de Oitocentos, situação agravada com a I Guerra Mundial. Uma Europa 

que, no pós 1918, sofreria, no plano económico, as sequelas geradas pela crise de 1929 e pela 

Grande Depressão e, no plano político, assistiria à consolidação de ditaduras fascistas, 

totalitárias e nacionalistas. 

Num momento, o da década que precede a II Guerra Mundial, de crise, aumento do 

desemprego e acentuação dos antagonismos nacionais, a criação do Bureau International du 

Travail, secretariado permanente da Organização Internacional de Trabalho (OIT), reflete uma 

outra preocupação, relativa à organização dos tempos livres dos trabalhadores, interesse que, 

sublinhe-se, teria relação com a ideia de redução dos horários de trabalho como solução para 



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 30 – 2017  

 

[19] 

 

absorver o enorme volume de desemprego que então assolava o mundo ocidental (Valente, 

2010).  

Na década de trinta, entre 1930 e 1935, os diversos congressos internacionais organizados 

pela OIT centram-se cada vez mais na questão dos lazeres dos trabalhadores, na ideia de que 

“todos os povos, todas as classes sociais têm interesse, o maior interesse, em que o 

trabalhador sinta, na mais ampla medida do possível, alegria de viver. Ele precisa do seu 

quinhão de diversões. Adotará diversões triviais se nada se fizer para situar no seu ambiente, 

ao seu alcance, diversões mais dignas” (citado em Thiesse, 2001: 370). Discute-se qual o papel 

do Estado, com as posições dividindo-se entre o modelo demoliberal, que preconizava a 

liberdade de organização destes tempos livres e o afastamento do Estado como agente 

interventor, e os modelos autoritários, que defendiam a organização centralizada das políticas 

de lazer dos trabalhadores. Neste último caso temos a Itália e a Alemanha, e os organismos 

Opera Nazionale Dopolavoro (OND) e Kraft durch Freude (KdF), fundados respetivamente em 

1925 e 1933. Embora com modelos diferentes, têm como missão organizar atividades culturais, 

desportivas e recreativas para os trabalhadores, trabalhando em parceria ou absorvendo as 

coletividades já existentes1.  

Neste contexto, “a viagem constituía o meio privilegiado de conferir uma qualidade nova 

ao tempo de lazer” das classes populares (Richez & Strauss, 2001: 474), entendida no sentido 

da reconciliação com a natureza e de regeneração do corpo, assente em discursos de teor 

higienista, de louvor das virtudes do ar puro para o apuramento da raça e como forma de 

retemperar o trabalhador da natural fadiga do trabalho. Desta forma, pode mesmo afirmar-se 

que “o tempo de lazer tornava-se assim, paradoxalmente, um elemento constitutivo do tempo 

de trabalho” (Richez & Strauss, 2001: 471). Mas este tempo de ócio na sua versão de retorno à 

natureza trazia igualmente consigo “um desejo de apropriação de um país, de encontro físico 

com a nação em todo o seu espaço, pela aprendizagem da variedade das suas paisagens e da 

sua história, materializada nos monumentos. O tempo das viagens era também um tempo 

patriótico e político” (Richez & Strauss, 2001: 475-476).  

E é esta componente política do tempo de lazer e da viagem que justifica a atuação 

privilegiada do Estado em vários países europeus: um dos objetivos primordiais deste turismo 

estatal popular seria o de alimentar uma ideia de coesão nacional.  

Todavia, no início do século XX, nos países europeus industrializados, o turismo 

permanecia, em geral, privilégio dos estratos sociais mais abastados. Fatores como a criação 

de sociedades incentivadoras das práticas de lazer e turismo, a publicação de guias e roteiros 

de viagens e o desenvolvimento dos transportes darão um importante contributo para o 

alargamento do turismo a grupos cada vez mais amplos. Note-se que a construção da rede de 

caminhos-de-ferro nos principais países europeus permitiu uma maior mobilidade das 

populações, percorrendo-se maiores distâncias em menor tempo e tornando acessível a um 

maior número de pessoas as viagens de lazer e turismo. Por outro lado, “as próprias 

companhias de caminho de ferro viam no turismo uma forma de aumentar a utilização do 

transporte ferroviário e contribuir, assim, para obter a retribuição do capital investido na 

construção da rede ferroviária” (Matos, 2014: 1018).  

Em Portugal, na primeira década do século XX, a problemática do direito ao descanso e 

dos tempos livres dos trabalhadores começava igualmente a ter expressão política, em 

particular na propaganda dos republicanos. Quanto ao turismo, apesar de ter ganho maior 

dinamismo desde a realização, em Lisboa, em maio de 1911, do IV Congresso Internacional de 

Turismo, era ainda privilégio das elites. Assim, a concretização do aproveitamento dos tempos 

                                                           
1 Para as duas organizações, o turismo popular foi uma das áreas de atuação privilegiadas, destacando-
se, na Alemanha, por exemplo, os famosos cruzeiros marítimos na frota privada da Kdf, em navios de 
classe única. 
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livres dos trabalhadores e, consequentemente, o alargamento de práticas de turismo a 

camadas mais amplas da população portuguesa, só será objeto de intervenção estatal a partir 

de 1935, com a criação da Fundação Nacional de Alegria no Trabalho (FNAT). Até lá, será a 

iniciativa privada a predominar, em particular a partir de 1924, com a criação da Federação das 

Sociedades de Educação e Recreio.  

Chegados então aos anos trinta, no geral, a imprensa nacional defendia que, apesar do 

turismo proporcionar uma bem-sucedida propaganda externa – “A propaganda do nosso país 

lá fora, é feita já hoje inteligentemente, havendo factores importantes a considerar, que 

tornam o nome de Portugal conhecido de todo o Mundo” – não parecia ter causado os 

mesmos efeitos internamente: “As belezas do nosso país necessitam primeiro que tudo ser 

reclamadas entre nós, pois a maioria dos portugueses que viajam não conhecem ainda o seu 

torrão […] não conhece o seu país” (Costa, 1932: 336). Neste sentido, pugnava-se 

repetidamente para que “Portugal seja mais conhecido dos portugueses, e se dê para baixo 

nesse vício […] de se elogiar o ‘lá fora’ turístico e pitoresco”, preenchendo-se desta forma 

aquilo que era considerado como “uma lacuna no nosso meio social” (Ferreira, 1932a: 144).  

Colocam-se assim duas grandes questões de investigação: como se deu resposta a estas 

pretensões, por um lado e, por outro, qual o papel desempenhado pelos caminhos-de-ferro 

nacionais? 

Na tentativa de responder a estas interrogações, após a contextualização das questões 

do turismo e do turismo popular na Europa do período entre guerras, aborda-se 

primeiramente a organização do turismo português, entre sensivelmente 1910 e 1940, e a 

importância que lhe era conferida, seguindo-se uma panorâmica do desenvolvimento do 

turismo ferroviário em Portugal, destacando-se o papel relevante da Gazeta dos Caminhos de 

Ferro, analisando-se então em pormenor os estudos de caso em questão.  

Considera-se, assim, que este artigo poderá contribuir para o conhecimento do turismo 

português no período em análise, em particular do turismo ferroviário, dada a ausência de 

estudos específicos e de fundo sobre a temática. Com efeito, e em particular sobre iniciativas 

de turismo ferroviário como as analisadas, existem tão somente referências pontuais em 

investigações mais generalistas. Procura-se deste modo apresentar informações mais 

detalhadas sobre as duas iniciativas em questão, fornecendo novos dados e contribuindo para 

colmatar uma lacuna na historiografia referente ao turismo ferroviário português. 

 

2. Opções metodológicas 

No intuito de dar resposta às questões acima referidas, neste artigo, de caráter 

predominantemente teórico e histórico, procede-se à análise de duas iniciativas específicas de 

incentivo às viagens turísticas ferroviárias de cariz popular, os comboios mistério e os expressos 

populares. As questões de investigação apresentadas permitirão, desta forma, criar um quadro 

de leitura, reconstituindo as narrativas então geradas: Em que consistiam estas viagens? A que 

público(s)-alvo se destinavam? Quais os principais roteiros de viagem? Que adaptações sofreu 

este modelo importado? Que correspondência existiu entre os objetivos traçados e as 

realizações efetivas? Crê-se que a resposta a este conjunto de perguntas permitirá defender a 

tese de que estas duas práticas turísticas constituíram-se, acima de tudo, como parte 

integrante de uma política de construção identitária, quer da I República, quer do Estado Novo, 

procurando a identificação da população com estes projetos político-ideológicos de Nação. 

Em termos metodológicos, numa prática que se pretende de micro-história, optou-se pelo 

estudo de caso, recorrendo-se à análise do discurso como método de análise de informação. 

Considerando a escassez de estudos historiográficos especializados em turismo ferroviário 
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entre nós2, optou-se sobretudo por fontes históricas, sendo que as atenções recaíram sobre a 

imprensa periódica da época – em particular a especializada nas questões ferroviárias e 

turísticas, uma vez que constitui uma prolífica fonte de informação, relatando fatos, discutindo 

e pronunciando-se sobre a realidade nacional no que concerne a estes assuntos – e nos 

discursos e escritos de personalidades ligadas ao turismo e à ferrovia nacional, fontes que 

permitem desenhar de forma mais nítida o debate nacional então em curso, relativamente ao 

papel e à importância dos caminhos-de-ferro para o turismo interno português, permitindo 

reconstituir as práticas bem como as narrativas.  

 

3. Portugal e o turismo: Organização e importância 

Parece ser ponto assente que o turismo é um dos setores de maior importância na economia 

de vários países, nos quais se engloba Portugal. Apontado já em 1898, por Anselmo de 

Andrade, como a atividade a desenvolver no sentido da recuperação económica nacional, só 

em 1911, durante o Governo Provisório da República, se instituíram as primeiras estruturas 

oficiais de turismo. Com efeito, logo a 18 de maio de 1911, e decorrente dos trabalhos do IV 

Congresso Internacional de Turismo da Federação Franco-Hispano-Portuguesa de Sindicatos 

de Iniciativa e Propaganda, realizado em Lisboa, na Sociedade de Geografia, o Governo 

Provisório decretou a constituição, no Ministério do Fomento, de um Conselho de Turismo 

coadjuvado por uma Repartição de Turismo, dotada de autonomia administrativa e financeira. 

Em 1920, extinguiu-se o Conselho de Turismo e integrou-se no Ministério do Comércio e 

Comunicações a Repartição do Turismo. Entretanto, a Ditadura Militar surgida do golpe de 28 

de maio de 1926 colocou a Repartição de Turismo dependente, a partir de 1927, do Ministério 

do Interior, situação que perdurou até finais de 1939, altura em que, pelo decreto nº 30 251, de 

30 de dezembro, se providenciava a passagem, a partir de 1 de janeiro de 1940, das 

competências do Ministério do Interior em matéria de turismo para o Secretariado de 

Propaganda Nacional (SPN), então dirigido por António Ferro. 

Data igualmente deste período, mais concretamente de 1921, a abertura em Paris da 

primeira representação do turismo nacional no estrangeiro, gerida pelo Estado e pela 

Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferro, e a criação das Comissões de Iniciativa, base 

das estruturas orgânicas locais. Este aparelho administrativo do turismo irá consolidar-se até 

meados da década de trinta, com a criação das Casas de Portugal. Em 1934, o Automóvel Clube 

de Portugal (ACP) organizou um Centro de Turismo Português, passando a representar o país 

na prestigiada Alliance Internationale de Tourisme3 e, no ano seguinte, é criada a FNAT, que se 

ocupava do turismo social, através de excursões populares, e instituído o Conselho de Turismo 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Apesar desta pluralidade de organismos e do fato de o turismo ser assunto de vivo 

interesse e aceso debate, era consensual a importância que lhe era atribuída: a de uma 

atividade económica que pretendia atingir uma franja cada vez maior da sociedade e da qual 

se esperavam grandes lucros. Assim, José de Ataíde, chefe da Repartição de Turismo, 

apresentava este campo de atividade como “um dos agentes que mais eficazmente devem 

                                                           
2 A investigação académica em torno do tema do turismo ferroviário em Portugal no período em análise 
é, como se referiu, escassa, sendo este um assunto pouco abordado, com estudos parcelares, de pouca 
extensão e profundidade, destacando-se os artigos de Elói Ribeiro - Gazeta dos Caminhos de Ferro e a 
promoção do turismo em Portugal (1888-1940). Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, XIV (837) - e de Ana Cardoso Matos e Maria Luísa Santos - Os Guias de Turismo e a emergência 
do turismo contemporâneo em Portugal (dos finais do século XIX às primeiras décadas do século XX). 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. VIII (167). 
3 Criada em 1898, com o intuito de agrupar os clubes de turismo de vários países, foi a primeira 
organização internacional de turismo. 
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influir na reconstrução económica do país” (Ataíde, 1931: 18). Nesta mesma linha de 

pensamento se inscreviam as visões de outros protagonistas no campo turístico, como 

Joaquim Roque da Fonseca, diretor da Associação Comercial de Lisboa e membro das 

Comissões de Turismo do ACP e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que defendia que “o 

turismo pode e deve ser para nós o mesmo que é para a França, para a Itália e para a Suíça – a 

maior das grandes indústrias nacionais” (Fonseca, 1932: 39).  

Todavia, quando o setor do turismo passa para a alçada do SPN e de António Ferro, a 

perspetiva adotada é de cariz nacionalista e não tanto economicista, defendendo-se um 

turismo que funcionasse como instrumento privilegiado de promoção e propaganda do 

regime – “Se o turismo é um problema sério, e não um simples passatempo, é porque está 

ligado, directa e indirectamente, a quase todos os problemas nacionais […], meio seguríssimo 

não só de alta propaganda nacional como de simples propaganda política (Ferro, 1949: 34) – e 

de manutenção da ordem interna, do consenso nacional: “O turismo constituiu sempre, em 

toda a parte […] uma excepcional terapêutica moral, [sendo que] os grandes países visitados 

que fazem da indústria de receber visitas uma fonte de riquezas e de renovação nacionais são 

países de ordem e de convívio exemplares: a Suíça, a Holanda, a Bélgica” (Ferro, 1939: 1). Desta 

forma, o turismo nacional foi claramente assumido, neste período, como arma de propaganda 

político-ideológica do Estado Novo, instrumento privilegiado para o reconhecimento 

internacional do regime, por um lado e, por outro, estratégia de inclusão dos cidadãos nos 

ideais e princípios do regime de Salazar, ordeiro e respeitador. 

 

4. O desenvolvimento do turismo ferroviário em Portugal 

Foi no século XIX que a viagem turística sofreu um desenvolvimento sem precedentes, num 

período de evolução dos costumes. A partir da década de 1840, o alargamento da rede de 

caminhos-de-ferro trouxe consigo uma alteração importante em termos de turismo: por um 

lado, porque tornou acessível a um maior número de pessoas as viagens de lazer e, por outro, 

porque os locais que passaram a ser considerados como destino dos turistas foram 

determinados pela própria rede de caminhos-de-ferro. Com efeito, o caminho-de-ferro tornou 

as viagens mais rápidas, mais seguras, mais cómodas e mais baratas. A grande diversidade de 

iniciativas promocionais, a redução de preços dos bilhetes, as campanhas publicitárias de 

divulgação de locais de interesse turístico, tudo isto proporcionou o alargamento da viagem 

turística  às classes médias, num esforço de “tornar conhecido Portugal aos portugueses” 

(Ferreira, 1932a: 144). 

Em particular, as companhias de caminhos-de-ferro seguiram uma estratégia comercial de 

incentivo às viagens ao estabelecerem uma grande variedade de tarifas especiais: os comboios 

de recreio entre Lisboa e o Porto, criados em 1860, propondo reduções dos preços dos bilhetes 

em épocas festivas ou de banhos; as tarifas especiais nas épocas balneares e termais, para 

bilhetes de ida e volta com uma validade de 60 dias; as tarifas especiais para grupos colegiais 

e professores, aplicáveis durante as férias escolares, fins de semana e feriados, estabelecidas 

em 1887; a organização de viagens para acontecimentos particulares, tais como exposições, 

congressos e feiras, e para destinos e monumentos de interesse turístico; as viagens 

circulatórias, ou seja, itinerários propostos em Portugal (três itinerários criados em 1889), em 

Portugal e Espanha (dois itinerários criados em 1891 com duração de 60 e 80 dias 

respetivamente, ambos com partida de Lisboa) ou pela Europa. Para além destes exemplos, as 

próprias companhias de caminhos-de-ferro chegaram a associar-se entre si para oferecer 
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melhores condições de mobilidade aos utentes. Desde logo, a tarifa combinada de bilhetes de 

excursão e, a partir de 1906, os bilhetes quilométricos, que constituíam opções de viagem onde 

o preço dependia dos quilómetros a percorrer e os passageiros podiam escolher livremente 

diversas combinações de itinerários. Nos inícios do século XX, destacava-se a realização de 

excursões a vários pontos do país: ao Algarve, no florir das amendoeiras, à Serra da Estrela, 

para a prática de desportos de inverno, a Tomar, para se assistir à Festa dos Tabuleiros, etc. 

Estas excursões eram muitas vezes organizadas em colaboração com as Comissões de 

Iniciativa locais e serviços de autocarro (Matos, Ribeiro & Bernardo, 2009). 

A promover e divulgar estas iniciativas, aparece-nos a Gazeta dos Caminhos de Ferro,4 que 

contribuiu de forma efetiva para a promoção turística do país, em rubricas como “Notas de 

viagem”, “Propaganda de Portugal”, “Viagens no país”, “Excursões no país”, “Páginas de 

turismo”, “Portugal turístico”, “Portugal país de turismo”, “Crónicas de viagem”, publicando 

artigos sobre as linhas de caminho de ferro com interesse turístico, descrevendo paisagens, 

monumentos, aspetos etnográficos e estâncias termais e balneares. 

Após um período de crescimento de passageiros turísticos nos caminhos-de-ferro 

portugueses, em parte graças às mencionadas iniciativas das companhias, a I Guerra Mundial 

seria um período de quebra. Verificou-se a subida generalizada dos preços, o que causou a 

atribuição de sobretaxas, a pedido das empresas ferroviárias, no preço dos bilhetes vendidos. 

Com a publicação da lei das oito horas de trabalho, agravaram-se as tensões sociais, com 

inúmeras greves e o encerramento das oficinas da CP em 1922, com repercussões na 

imobilização do parque motor. A tudo isto juntou-se a concorrência do automóvel, com índices 

de crescimento exponencial com a criação da Junta Autónoma da Estradas, em 1927. Assim, 

no início dos anos trinta, as receitas do tráfego ferroviário estavam em regressão. Tornava-se 

imperativo procurar “os meios necessários de obter compensação para essa quebra de 

receitas” (Niza, 1933: 72). 

E foi o advento do Estado Novo que veio mudar esta situação de crise, verificando-se 

desde logo um grande empenho oficial na produção e na divulgação de atividades turísticas 

para as quais se pretendia atrair um público de fracos recursos económicos, preocupação 

resultante da necessidade do regime em controlar os tempos livres das camadas mais 

desfavorecidas da sociedade portuguesa, mais do que da vontade em proporcionar momentos 

turísticos e de lazer. Esta preocupação era partilhada por outros elementos afetos à vida 

ferroviária nacional, como um dos redatores da Gazeta dos Caminhos de Ferro, Melo e Niza, que 

defendia excursões em comboios para as classes menos abastadas como meio de promover 

“uma distracção sã que faça desviar uma grande parte do público de maus hábitos radicados” 

(Niza, 1933: 72).  

Os caminhos-de-ferro desempenharam, desta forma, um papel relevante na estratégia do 

regime, organizando viagens e excursões que transportassem as massas que habitavam “nos 

bairros sem higiene ou conforto” das cidades, aqueles que “conhecem o prazer por 

informação e a desventura por experiência”, para que pudessem “visitar cidades, contemplar 

                                                           
4 A Gazeta dos Caminhos de Ferro teve início em março de 1888, estendendo-se a sua publicação até 1971. 
Nas suas páginas temos informação e documentação da maior relevância para a história dos caminhos-
de-ferro, na sua globalidade, pois abordam os mais diversos aspetos: tarifas de transporte, informação 
sobre as linhas em Portugal, nas colónias e no estrangeiro, descrições de viagens, relatórios e contas 
das diversas companhias, cotações dos títulos de caminhos-de-ferro nas bolsas de Lisboa e Porto, 
receitas, despesas, legislação, estatística, publicidade, turismo, obras públicas, etc. Ao longo da sua 
existência, a Gazeta contou com a colaboração de um leque de homens públicos, todos personalidades 
ligadas ao meio ferroviário, dos transportes e das obras públicas (Correia, 2009). 
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paisagens e admirar monumentos que muito e muito interessam à nossa sensibilidade e ao 

nosso patriotismo” (Manso, 1933: 1). 

 

5. Os comboios-mistério 

Passado o período de menor vitalidade do turismo ferroviário, na sequência da I Guerra 

Mundial e da crise de 1929, em 1932 volta a surgir uma iniciativa digna de registo, pela 

Companhia Portuguesa dos Caminhos de Ferro. Trata-se dos comboios mistério, que 

mimetizava o que se fazia no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra e nos Estados Unidos 

da América, donde esta iniciativa era originária.  

A ideia era simples: considerando que “muita gente não viaja, não sai aos sábados de 

Lisboa, porque não sabe para onde ir”, perdendo “tempo e energia buscando nos recantos da 

memória um itinerário que nunca encontra” (Sabel, 1932: 315), a particularidade dos comboios 

mistério residia na omissão do destino e do percurso das viagens, que constituíam uma 

surpresa para os viajantes. Assumia-se, desta forma, como uma forma de fazer turismo mais 

atrativa, face a outros modelos: “É uma maneira nova de fazer turismo, não o turismo à inglesa, 

mecânico, estilo ‘guide Jeanne’, de bonecas e mulheres em fila […] que já sabem de antemão 

o que vão ver, os locais, as igrejas, os hotéis; enfim, o turismo Taylorizado, sem surpresas” 

(Sabel, 1932: 315). 

Embora fosse o mistério relativo ao destino da viagem um dos atrativos desta iniciativa, o 

primeiro relacionava-se com os preços praticados, conforme noticiado na imprensa da época: 

“Felicidade cara, felicidade apenas acessível aos ricos? De modo algum! Felicidade a preços 

inverosímeis, felicidade ao alcance de todas as ambições. Por duzentos escudos, com todas as 

despesas compreendidas, pode o sonho ser vivido em primeira classe. Por 175$00 pode a 

viagem ser feita em segunda classe” (“Uma iniciativa original da C.P.”, 1932: 1).  

A ideia era saudada calorosamente, pelas diversas finalidades que nela se entreviam: “Ela 

pode contribuir, notavelmente, para modificar os hábitos dos portugueses, que sofrem pela 

falta de distracções, que vivem emparedados dentro das suas profissões, para quem a vida é 

uma planície rasa. [...] Lançar e proteger a iniciativa dos comboios-mistério é estimular, 

portanto, uma alta medida de higiene moral, que muito pode contribuir para o levantamento 

da nossa raça” (“Uma iniciativa original da C.P.”, 1932: 1). Portanto, a ideia em voga pela 

Europa: a da viagem como forma de apuramento da raça.  

Mas outra finalidade, porventura mais importante ainda, se elogiava: “Outra vantagem 

tem ainda a iniciativa da C.P.: fazer conhecer Portugal aos portugueses, um Portugal 

escondido, que eles não conheceriam sem este empurrão, sem o estímulo da curiosidade [...] 

Os portugueses, que vão embarcar no primeiro comboio-mistério, são viajantes felizes: vão 

viajar na sua terra com a sensação, sempre agradável, de viajar no estrangeiro” (“Uma 

iniciativa original da C.P.”, 1932: 1). Convém relembrar que se está em pleno período de 

afirmação do Estado Novo e que este discurso nacionalista se compatibiliza em absoluto com 

os objetivos políticos do regime, de consolidação da (sua) ideia de Nação. 

Todavia, na Gazeta dos Caminhos de Ferro, inicialmente a iniciativa foi recebida com 

desconfiança, como se pode perceber da leitura do artigo de Armando Ferreira, pondo em 

dúvida o sucesso da ideia: “Como a maior parte das excursões só se realizam havendo um 

número determinado de passeantes, o que faz com que até às vésperas da partida ninguém 

saiba se há ou não excursão; e como o público lisboeta é desconfiado a valer, ou faz de esperto, 

querendo aqueles saber para onde vai e estes saberem já tudo por inconfidências… íamos 

apostar que o comboio-mistério em Portugal será um comboio-fiasco” (Ferreira, 1932b: 280). 

No número seguinte, contudo, Armando Ferreira retratava-se, afirmando: “Neste lugar, há 15 
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dias, duvidámos do sucesso, tão enigmáticos e desconfiados são os portugueses; afinal a ideia 

foi bem acolhida, e os reclames que anteciparam a organização do comboio […] conseguiram 

despertar mais de um cento de viajantes…” (Ferreira, 1932c: 304). 

Acompanhando a Gazeta percebe-se que a ideia ia sendo acarinhada: “Os ‘comboios-

mistério’ são um empreendimento simpático e moderno, que deve ser bem acolhido”, 

escrevia-se em julho de 1932, considerando-se que, por mérito da iniciativa, “a C.P. anda agora 

a par do progresso mais moderno, trazendo para Portugal inovações que despertam o 

interesse e bem merecem o favor do público” (Costa, 1932: 337). 

No verão de 1932, registam-se, pela análise da Gazeta dos Caminhos de Ferro, pelo menos 

nove edições do comboio mistério, demonstrando o sucesso da iniciativa, que teve, em 

setembro de 1932, direito a um artigo de três páginas, com fotografias, de José da Natividade 

Gaspar, numa cobertura jornalística inédita, da sétima destas viagens. Este comboio mistério, 

constituído por uma carruagem de 1ª classe, uma de 2ª classe e um vagão-restaurante, teve a 

duração de dois dias, começando por Coimbra e seguindo em direção ao norte do país, 

atravessando localidades como Porto, Valongo, Régua, Vila Real, Pedras Salgadas, Vidago e o 

Marão. De referir o hábito de as populações locais receberem com honras estes viajantes, 

como noticiava o repórter da Gazeta: “Às 17.17, deixa-se o comboio nas Pedras Salgadas e 

encaminhamos com rumo ao Parque, enquanto estrondeam nos ares amáveis morteiros e uma 

atenciosa cavalgada de gente local nos espera no largo da estação, em pomposa guarda de 

honra” (Gaspar, 1932: 406). 

Já o nono comboio mistério seguiu pela linha da Beira Baixa, em direção à Serra da Estrela, 

passando pelo castelo de Almourol e Castelo Branco, antes de chegar à Covilhã, onde os 

excursionistas visitaram a fábrica da Empresa Transformadora de Lãs e foram recebidos na 

Câmara Municipal. De seguida, Manteigas, com uma receção dos viajantes pelo presidente da 

edilidade e pelos representantes das Comissões de Iniciativa de Manteigas e da Covilhã, numa 

“entusiástica recepção”, constituída por “música, mais foguetório, palmas e vivas” (Almeida, 

1932: 428). Por fim, Alpedrinha, visitada “com minúcia” e onde “a população, em massa, 

aguardava a chegada da caravana produzindo-se manifestações”, com os visitantes 

“acarinhados e envolvidos em atenções” (Almeida, 1932: 428).  

Mas nem só dentro de Portugal viajavam estes comboios. A Gazeta informa-nos que o 

quarto, de julho de 1932, permitia ver mais do que os mais belos recantos de Portugal, tendo 

os preços sido ligeiramente aumentados e os excursionistas avisados para irem munidos do 

respetivo bilhete de identidade, para uma viagem além-fronteira. E, com efeito, nos números 

seguintes da Gazeta, verifica-se a confirmação de que as últimas viagens teriam sido até à 

Galiza e Salamanca, com um sucesso tal que se aventava então a hipótese de um intercâmbio 

peninsular de excursões desta natureza. 

Em setembro de 1933, tornava-se claro que a iniciativa dos Comboios Mistério tinha 

morrido, não tendo sequer sido organizadas excursões neste modelo nesse verão. Para 

compreendermos esta decisão, é, mais uma vez, necessário recorrer à Gazeta dos Caminhos de 

Ferro. É, novamente, o engenheiro Armando Ferreira, na sua rubrica “À Tabela”, que esclarece 

a questão. Num artigo de junho, quando se esperava que arrancasse o primeiro comboio 

mistério de 1933, Armando Ferreira retoma a sua posição inicial sobre a iniciativa, ao indicar 

que “o gosto do mistério, o ancestral apetite de marchar para o desconhecido é vencido, no 

século XX, pela excelsa vaidade de estar no segredo dos deuses”, de tal forma que, “8 dias 

antes de sair do Rossio já o seu feliz passageiro sabe, ufano, para onde vai” (Ferreira, 1933a: 

360). Mas o artigo revela-se interessante acima de tudo pela análise perspicaz que faz das 

potencialidades deste tipo de excursões. Assim, Armando Ferreira destaca desde logo os 

escassos proveitos económicos obtidos até à data com os comboios mistério, indicando 

mesmo que alguns teriam dado prejuízo. O redator refere que, relativamente às excursões de 



C. Ribeiro 

 

[26] 

 

1932, estas teriam sido frequentadas quase sempre pelos mesmos viajantes, que se “repetiam 

de semana para semana” (Ferreira, 1933a: 360); este seria, pois, mais um dos problemas da 

iniciativa. Por fim, destaca-se a ausência de estruturas turísticas de qualidade para receber 

condignamente estes viajantes, já que “Portugal, que é muito Grande, na História, no império 

colonial […] é infelizmente pequeno em Hotéis de 1ª, e comodidades turísticas de honrar uma 

excursão, [tornando-se difícil combinar] essas belezas do Portugal pitoresco com os quartos 

com água corrente e os encantos da jornada diurna com a dureza encaracolada dos colchões 

nocturnos” (Ferreira, 1933a: 360). 

Por fim, de destacar o número total de 3 000 viajantes nestes comboios mistério, referido, 

a título de síntese, por António Montês, chefe do Serviço de Turismo e Publicidade dos 

Caminhos de Ferro Portugueses, em junho de 1941, na Viagem, Revista de Turismo, Divulgação 

e Cultura, então editada com o patrocínio do Secretariado de Propaganda Nacional e do 

Conselho Nacional de Turismo.  

 

6. Os expressos populares 

Ao desaparecimento dos comboios mistério sucedeu-se nova iniciativa, os expressos populares 

da CP, surgidos no verão de 1933. Este modelo de excursões ferroviárias destinava-se às classes 

baixas de Lisboa e Porto, realizando-se em carruagens de 3ª classe, “modernas, asseadas, de 

cómodo suficiente”, onde, por uma tarifa única de 20 escudos por pessoa, aos menos 

abonados era possibilitado “experimentar a delícia da velocidade e a prontidão do serviço”, 

oferecendo “um ócio aprazível a quem trabalha com ardor, toda a semana” (Maia, 1933: 1). Os 

passeios, de ida e volta no mesmo dia, dirigindo-se a pontos pitorescos ou cidades históricas 

do país, realizavam-se normalmente aos domingos, sendo que cada excursionista poderia 

transportar consigo até dez quilogramas de farnel. O primeiro expresso realizou a viagem 

entre Lisboa e Tomar. 

A iniciativa mereceu aprovação imediata e unânime dos meios turísticos nacionais, 

incluindo da Gazeta dos Caminhos de Ferro, onde o engenheiro Armando Ferreira via a ideia 

como “a confirmação do sintoma de vida nova”, o quebrar do “narcisismo de importância dos 

potentados ferroviários”, obrigados a “despertar, e vir cá baixo ao contacto do povinho, do 

senhor passageiro, adulá-lo, lisonjeá-lo e apregoar-lhe a mercadoria, [numa] procura do 

aumento de receitas” (Ferreira, 1933b: 442). Na mesma revista se manifestava Melo e Niza, 

para quem estas viagens seriam um “meio de contribuir para a educação do povo, mostrando-

lhe as belezas dignas de nota” (Niza, 1933: 72), devendo apresentar “preços populares”, com 

reduções de 50% a 60%, aos domingos e feriados. Claramente, repete-se o discurso que tinha já 

sustentado a iniciativa dos comboios mistério, um discurso onde predomina a tónica 

nacionalista, com o turismo a ser assumido como instrumento de nacionalização, “peça do 

jogo de encenação política do país” (Nunes, 2009: 55). 

Os expressos populares ter-se-ão inspirado de forma clara nos treni festivi ou popolari 

criados pelo regime fascista italiano, para os italianos da classe média e para os operários, a 

partir de agosto de 1931 e vigorando até setembro de 1939.5 Estes eram comboios especiais, 

que saiam das principais cidades, ao domingo ou em feriados, retornando no mesmo dia, 

apenas com bilhetes de terceira classe e com um desconto, em relação à tarifa normal, de até 

80%, dirigindo-se a destinos turísticos relevantes do ponto de vista histórico, etnográfico, 

                                                           
5 Também em França existia uma iniciativa análoga, os trains Bonnet, desde 1904 e estendendo-se até 
1939. Só com carruagens de 2ª e 3ª classes, estes comboios permitiam às classes mais desfavorecidas 
passar o verão na terra natal, usufruindo de descontos de 40%. Esta iniciativa poderá ter igualmente 
servido de fonte de inspiração para os expressos populares dos caminhos-de-ferro portugueses. 
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artístico, sem paragens intermédias. A iniciativa permitiu a centenas de italianos viajar pela 

primeira vez de comboio, possibilitando o turismo em massa na Itália, apesar de ter abrangido 

apenas uma pequena parte da classe média italiana, a que vivia nas grandes cidades e 

trabalhava nas fábricas e nos escritórios.  

O sucesso atingido logo em 1931 – entre agosto e setembro foram feitas 495 viagens, 

transportando-se 459 887 passageiros (Maggi, 2011)6 – chamou sobre si a atenção do poder 

político, em particular de Galeazzo Ciano, o ministro das Comunicações, desenvolvendo-se 

muito para lá das ambições iniciais da Ferrovie dello Stato, ignorando mesmo as questões de 

sustentabilidade financeira da companhia, como defende Cecini: “Le ragioni della politica, e 

segnatamente della politica del consenso, sopravanzavano del tutto quelle, assai più sevre, 

dell’economia” (Cecini, 2014: 127).  

Tratava-se aqui, como o foi depois em Portugal, de uma iniciativa com objetivos políticos 

bem definidos. Assim, na Itália fascista o discurso oficial era inegavelmente claro: “Per dare 

modo a estese categorie di cittadini di compiere nei giorno festivi ed in particolari ricorrenza 

gite istruttive e di piacere che diffondano largamente la conescenza del nostro paese ed il 

godimento delle sue bellezze natural ed artistiche” (citado em Cecini, 2014: 115). Em Portugal, 

por seu turno, num regime com características muito semelhantes às da Itália mussoliniana, 

falava-se dos expressos populares como de uma “obra meritória […], reconstituinte do vigor e 

da alegria ao povo produtor e consumidor” (Maia, 1933: 1), algo que permitiria resolver um 

problema nacional, uma vez que “a maioria dos Portugueses, por lhe estar vedado pela falta 

de recursos, desconhece os encantos e belezas das nossas panorâmicas, a graça ingénua das 

nossas tradições, os usos e costumes, os monumentos e locais históricos, padrões gloriosos 

do nosso passado cheio de grandeza” (“Expressos Populares”, 1939: 1).  

Todavia, os números entre nós são menos espetaculares: nos primeiros três anos de 

existência, ter-se-ão transportado (apenas) 29 000 viajantes. Pouco mais se sabe sobre a 

iniciativa: da consulta da Gazeta dos Caminhos de Ferro, é possível verificar que perdurou muito 

mais do que a sua antecessora, já que, em artigo de 1939, era considerada como “uma obra 

meritória, patriótica […] sempre com êxito crescente” (“Balanço de 1938”, 1939: 72). Em 1952, 

novo artigo referindo-se aos expressos populares, organizados na época das férias e com 

destinos como Vila Viçosa, Évora, Santarém, Coimbra, Figueira da Foz, Porto ou Viana do 

Castelo. Aí se apontava a casa dos milhares em termos de afluência de viajantes, sendo que em 

artigo na revista Viagem de 1941 se apontava um número na casa dos 100 000 viajantes. 

 

7. Considerações finais 

A geografia dos espaços turísticos nacionais era composta, até à instauração da República, por 

um pequeno conjunto de aglomerados e estâncias: 17 lugares que mereciam ser visitados e 19 

águas minerais e praias principais, como referenciado na obra de Mendonça e Costa – Manual 

do Viajante em Portugal – editada pela Gazeta dos Caminhos de Ferro. Algo incipiente ainda, 

portanto. A efetiva turistização do território português, centrada em localidades pitorescas do 

ponto de vista etnográfico e de relevo histórico-cultural, é uma tarefa levada a cabo no Estado 

Novo, muito graças à expansão da rede ferroviária, que foi condicionando de forma clara o 

desenvolvimento turístico nacional, como confirmam Ferreira e Simões: “Cedo se evidencia, 

tanto na ótica da procura como da oferta, a importância dos caminhos-de-ferro na mobilização 

                                                           
6 Este número de 1931 foi em crescendo até 1938: 833 943 passageiros em 1932; 864 297 no ano seguinte; 
1030 388 em 1934; 1064 262 em 1935; 1195 571 em 1936, passando já a casa do 1 200 000 nos dois anos 
seguintes. No total da sua existência, os comboios populares transportaram em Itália 8 774 451 
passageiros, de acordo com os dados da Ferrovie dello Stato (Giuntini, 2002). 
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dos fluxos, tanto internos como internacionais, para os diferentes lugares/estâncias turísticos 

de Portugal” (Ferreira & Simões, 2010: 78). 

Talvez por isto, em 1941, António Montês, chefe do Serviço de Turismo e Publicidade da 

Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, afirmasse: “Quando em Portugal se falar em 

turismo, há-de reconhecer-se que a C.P. tem contribuído poderosamente para o seu 

desenvolvimento” (Montês, 1941: 4). Efetivamente, a CP distinguiu-se desde cedo no que à 

comodidade, economia e rapidez da sua oferta dizia respeito, sabendo que, “sem eles a 

palavra Turismo é letra morta [uma vez que] as exigências da época não resistem às 

deficiências dos meios de transportes ou à falta de comodidades” (“Expressos Populares”, 

1939: 1). 

Mas, embora o investimento no setor turístico tenha sido diverso na I República e no 

Estado Novo, a conceção de turismo assemelhava-se, verificando-se uma continuidade, pela 

permanência de uma relação estreita entre Turismo e Patriotismo nos discursos políticos 

oficiais, quer dos republicanos, quer dos salazaristas (Vidal & Aurindo, 2010). Desta forma, o 

turismo, equivalente na I República à digressão cultural, isto é, o excursionismo com visita a 

monumentos e locais célebres da Nação, enquadrava-se no programa político-ideológico do 

regime, “que procurou fomentar os sentimentos patrióticos, elevar pela educação o espírito 

das populações e, com tudo isso, produzir cidadãos empenhados no progresso do País” 

(Henriques & Lousada, 2010: 108). Já com o Estado Novo, nos anos trinta, o Presidente do 

Conselho relembrava regularmente a necessidade de se conhecer o território português para 

se amar a Nação, “no seu passado de grandeza heróica, no seu presente de possibilidades 

materiais e morais, adivinhá-lo no seu futuro de progresso, de beleza, de harmonia”, 

possibilitando este conhecimento um “são nacionalismo” (citado em Cadavez, 2012: 80). O 

discurso político persistia e renovava-se, embora num quadro político diferente, assente na 

dimensão político-educativa dada ao turismo, que permitiria colmatar a necessidade de tornar 

Portugal conhecido dos portugueses. 

Neste sentido, concorda-se com Vidal e Aurindo quando referem que o turismo, “antes de 

ser uma indústria lucrativa […], surge como um discurso ou um conjunto de discursos: 

maneiras de olhar, sentir, apreender e representar os territórios” (Vidal & Aurindo, 2010: 119), 

em íntima associação com práticas de construção identitárias. Entre nós, os usos político-

ideológicos do turismo, quer na I República quer, sobretudo, no Estado Novo, constituíram 

momentos importantes para a construção de uma certa ideia da Nação, elemento constituinte 

de programas de nacionalização das massas, apelando ao sentimento e à emoção coletiva. 

Sendo essenciais as acessibilidades internas para a prática do turismo, o caminho-de-ferro 

foi um setor privilegiado na política de transportes do Estado Novo, tornando-se crucial para 

o desenvolvimento turístico do país, mas, igualmente, para a coesão nacional. Com efeito, as 

viagens ferroviárias dos comboios mistério e dos expressos populares assumiram a tarefa de 

disseminação da consciência nacional, do sentimento patriótico, da esfera pública para o plano 

do quotidiano das populações. Tal liga-se ao conceito desenvolvido por Michael Billig (1995) 

de “nacionalismo banal”, um nacionalismo que se reproduz no dia-a-dia, tomando a Nação 

como facto adquirido, contribuindo, desta forma, para naturalizar a sua existência. 

Em paralelo, estas viagens pretendiam fomentar o turismo interno, numa aposta num 

público-alvo constituído essencialmente pelas classes médias-baixas, dado o seu caráter 

económico, com claras vantagens para o setor: desde logo pelas possibilidades de crescimento 

dos serviços de transporte terrestre, que apoiavam/complementavam em determinadas 

etapas estas excursões ferroviárias, e, claro, das organizações hoteleiras regionais, que viam o 

fluxo de hóspedes crescer, mesmo que de forma esporádica e sazonal. Também as próprias 

localidades visitadas sentiram os efeitos benéficos da passagem destes excursionistas.  
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Todavia, com a guerra civil de Espanha e o início da II Guerra Mundial, começava novo 

período de dificuldades para o turismo português. Durante esse tempo, Portugal comemorou, 

longe das hostilidades, os Centenários, promovendo a Exposição do Mundo Português, tendo 

vivido uma franca redução de entradas de turistas no país. No pós guerra, a Companhia de 

Caminhos de Ferro Portugueses retomou, a partir de 1948, as suas excursões turísticas, em 

colaboração com a empresa Wagons Lits, o Secretariado Nacional de Informação e as 

comissões de turismo locais. Organizadas em formato semanal, estes passeios procuravam 

levar as classes médias a várias cidades portuguesas, de forma a “intensificar o gosto pelas 

viagens através do País […] no intuito de tornar mais conhecidas as paisagens e monumentos” 

(“As excursões turísticas”, 1948: 4). Nada de novo, portanto: pugnava-se pela descoberta de 

Portugal pelos portugueses, que parecia ainda não se ter concretizado. 
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Resumo 
 

Há vinte anos, concluiu-se o primeiro plano de ordenamento turístico que uma equipa portuguesa 
realizou no estrangeiro. Em duas dezenas de anos, a República Dominicana transformou-se 
turisticamente e tem sido um dos destinos preferenciais dos portugueses. Verifica-se que o 
planeamento turístico possui uma base de relação muito próxima com a história e a cultura, para 
além de que a história é essencial, também, para que, no presente, se tracem caminhos de futuro no 
turismo mundial e no espaço ibero-americano em particular, atendendo à rede possível de trocas, 
circuitos e rotas entre os dois lados do Atlântico, nos tempos atuais e futuros. 
 
Palavras-chave: planeamento turístico; Portugal; República Dominicana. 

 

Abstract 
 

Twenty years ago, we were the first Portuguese hands-on team abroad to carry out a Tourism 
planning project, and in two decades the Dominican Republic has transformed itself tourism-wise 
and has been a preferred destination of the Portuguese ever since. It can be seen that tourism 
planning has a very close relationship with history and culture; furthermore, history is essential so 
that in the present, pathways for the future in global tourism may be drawn and in particular in the 
Ibero-American area, in the light of the network of possible exchanges, circuits and routes between 
both sides of the Atlantic, in current and future times. 
 
Keywords: tourism planning; Portugal; Dominican Republic. 
 

 

1. Introdução1 

O primeiro “turista” a visitar a República Dominicana foi Cristóvão Colombo. Mas mais de cinco 

séculos depois este país caribenho foi um território de descoberta para uma equipa de 

consultores portugueses que, a partir de 1995 e durante mais dois anos, planeou o futuro. Há 

vinte anos, portanto, esteve nas nossas mãos o primeiro plano de ordenamento turístico que 

uma equipa portuguesa realizou no estrangeiro. E em duas dezenas de anos a República 

Dominicana transformou-se turisticamente e tem sido um dos destinos preferenciais dos 

portugueses. Será que evoluiu segundo as recomendações do Plano Nacional de 

Ordenamento do Território Turístico, designadamente respeitando valores de 

sustentabilidade, sobretudo num contexto de “turismo de massas”? Que doutrina ficou deste 

                                                           
1 Parte do texto desta Introdução foi originalmente editado na revista Publituris (Mangorrinha, 2015). 
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plano pioneiro, tanto para esse território, como para o universo do planeamento turístico à 

escala global? E o que é que Portugal beneficiou com isso? 

Este plano foi possível através do financiamento do Governo português junto do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, seguido da revisão e atualização de documentos 

dispersos existentes, da formulação de estratégias e do desenho de novas zonas de atrativo 

ecoturístico que motivassem o interesse por parte do setor privado. 

A equipa de consultores enfrentou este desafio com um pioneirismo sempre motivador. 

A elaboração do Plano induzia, para além do rigor técnico, uma necessária criatividade por 

parte dos futuros planificadores e investidores, em relação a assuntos importantes e 

transversais em todo o mundo, como a capacidade de carga das praias, a diversificação da 

oferta turística mediante a exploração do potencial do ecoturismo e a criação de rotas que 

permitissem aos visitantes conhecerem outros recursos, sem estarem condicionados ao 

distintivo principal do produto turístico “sol e praia”. A necessidade de dotar o país de 

melhores condições infraestruturais e de segurança foi uma preocupação nossa, de forma a 

atingir níveis de sustentabilidade, no primeiro caso, e de estimular o turista a percorrê-lo, no 

segundo caso. Também se revelou importante sublinhar o território cultural e arquitetónico 

muito para além dos “resorts” turísticos, como novo interesse de busca e conhecimento de 

um país muito mais surpreendente do que aquilo que é difundido nos meios convencionais de 

promoção turística. 

As praias de areias brancas, as águas cristalinas e os hotéis populares com “tudo incluído”, 

para turistas de classe média, são marcas registadas da República Dominicana, mas essa oferta 

amplia-se com outro tipo de elementos para classes mais elevadas de turistas, 

designadamente o “turismo residencial”. A República Dominicana recebe, anualmente, mais 

de 4 milhões de visitantes, sendo o primeiro destino charter em Portugal, e a capacidade 

hoteleira eleva-se a mais de 100.000 camas oficiais. O turismo representa 15% do PIB 

dominicano e cresce 10% ao ano.2 

Para tal, muito contribuiu a expansão dos investimentos em locais identificados como de 

grande potencial turístico, onde nasceram novos “resorts”, marinas, parques temáticos e 

campos de golfe. Os maiores investidores são espanhóis, norte-americanos, alemães, 

franceses, canadianos, chineses, israelitas e ingleses, ou mistos com financiadores locais, o que 

revela que o Estado português não acompanhou os resultados de um plano pioneiro feito por 

técnicos portugueses com o estímulo aos investidores nacionais, apenas potenciado pelo 

interesse dos portugueses por este país durante os períodos de férias. Mas também tem sido 

relevante o investimento nas infraestruturas públicas e nos melhoramentos urbanos, tal como 

preconizámos como sendo tarefa do Estado dominicano. 

O balanço que se faz revela uma realidade que se repete em muitos outros locais do 

mundo e no nosso país em particular: a politização das estratégias para o turismo e os 

interesses económicos prevalecentes impedem que o planeamento seja a matriz fundamental 

do ordenamento territorial, nem sempre sendo cumprido ou então servindo fins políticos para 

justificar a adjudicação de outros planos que revêm os anteriores, ao mesmo tempo que os 

investimentos se sucedem a uma velocidade que o planeamento não consegue acompanhar. 

                                                           
2 Os números referem-se ao cruzamento de informações provenientes de dados recolhidos com 

diferentes origens e que confirmam as principais fontes (Banco Central da República Dominicana e 
Secretaria de Estado do Turismo). O ano de 2013 foi o primeiro em que se ultrapassaram os 4 milhões 
de visitantes (internos e estrangeiros). 
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Este país insular (divide a ilha com o Haiti) é rico em história e tornou-se num dos destinos 

turísticos mais excitantes do mundo, oferecendo uma mescla de sabores locais e europeus. A 

independência nacional foi conquistada em fevereiro de 1844, mas entretanto, em 1861, a 

Espanha voltou a exercer domínio no país, que só obteve total autonomia em 1865. No século 

XX, foi marcado por diferentes regimes políticos, designadamente uma ditadura (1930-1961) e 

uma intervenção direta norte-americana (1961-1966). O alto nível de corrupção e as políticas 

ditatoriais enfraqueceram-no, socialmente. Mas há cerca de meio século que o turismo passou 

a ser visto como uma atividade económica de futuro, embora ainda com poucos aportes para 

as populações residentes. Punta Cana é o destino mais frequentado pelos turistas 

estrangeiros, seguido da capital Santo Domingo e de Puerto Plata, sendo que os produtos “sol 

e mar” e “golfe” são os mais procurados. 

Se há vinte anos estávamos (incluído o autor) registados 20 portugueses residentes, hoje 

estes atingem quase duas centenas. A criação de uma Câmara de Comércio, Indústria e 

Turismo entre Portugal e a República Dominicana (associação privada, sem fins lucrativos, 

constituída a 12 de julho de 2013) e a instalação, em Santo Domingo, da Casa de Portugal, para 

promover a cultura, os produtos lusos e a língua portuguesa, vêm ao encontro de uma das 

oportunidades propostas pelo Plano, ou seja, a criação de um polo aglutinador dos dois povos, 

para dinamizar a troca de ideias e de projetos, sendo o turismo o setor-chave, mas alcançando 

um conjunto de negócios nas áreas das telecomunicações, energia, ensino, agricultura e 

comércio, numa visão estratégica global. 

Assim sendo, este artigo propõe-se analisar a evolução do território turístico dominicano, 

à luz da sucessão de planos e estudos, desde o Plano da equipa portuguesa até à atualidade, 

auxiliando-se de uma metodologia de análise de conteúdo e de uma estrutura que apresente 

as características do território e do seu potencial turístico, de modo a identificar continuidades 

estratégicas presentes que foram enfatizadas naquele Plano. 

 

2. O Plano Nacional de Ordenamento do Território Turístico 

2.1  O território 

A República Dominicana confronta a norte com o Oceano Atlântico, a oriente com a ilha de 

Porto Rico, a sul com o Mar das Caraíbas e a ocidente com o Haiti. As ilhas Beata e Saona 

pertencem ao território dominicano. A sua localização geográfica conferiu-lhe o potencial de 

ser um dos principais destinos turísticos de “sol e praia”, mas há mais para além das praias de 

areia branca – vales exuberantes, zonas desérticas com formações de dunas e imponentes 

cadeias montanhosas, vistas panorâmicas, vestígios arqueológicos, monumentos 

arquitetónicos e zonas submarinas de interesse histórico e cultural. Os principais recursos 

naturais são os agrícolas, silvícolas e paisagísticos. Existe uma grande diversidade de fauna e 

flora, que vive e se desenvolve principalmente num sistema de áreas protegidas constituído 

por numerosos Parques Naturais (Los Haitises, Montecristi, Isla Cabritos no Lago Enriquillo, 

Sierra de Bahoruco, Jaragua, José Armando Bermúdez, José del Carmen Ramirez, Juam 

Bautista Pérez Rancier, no Valle Nuevo, etc.). 

O território é fértil, húmido e montanhoso, cerca de 80% está coberto por grandes cadeias 

montanhosas, sendo o Pico Duarte (3.175 m) o ponto mais alto. De entre as numerosas 

correntes fluviais, destacam-se os rios Yaque del Norte e Yuna, a norte, e os rios Yaque del Sur 

e Ozama, a sul. O lago salgado Enriquillo está situado a sudoeste. A linha de costa é irregular, 

devido à presença de numerosas baías que formam portos naturais, como as baías de Neiba e 

de Ocoa, na costa caribenha, e a de Samaná, na costa Atlântica. O clima é tropical, de calor 
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húmido, mas moderado. A partir de diferentes dados perfeitamente indiscutíveis, poder-se-á 

afirmar que as terras baixas registam temperaturas superiores a 23ºC durante todo o ano, 

sendo que o período mais húmido decorre de maio a dezembro; durante os meses de verão, 

as temperaturas oscilam entre 26º e 32ºC, excepto terras elevadas, mais frias. Ocasionalmente 

ocorrem ciclones tropicais no Atlântico, entre os meses de agosto e outubro (Arespacochaga, 

1968; Sociedade Nacional de Empreendimentos e Desenvolvimento Económico, 1997). 

A economia dominicana apresenta-se com dois perfis distintos: a doméstica, cujos setores 

dinâmicos de crescimento têm sido as comunicações, a construção, a eletricidade, o comércio 

e os transportes; e a externa, cujas principais variáveis de crescimento têm sido as zonas 

francas industriais e o turismo (Sociedade Nacional de Empreendimentos e Desenvolvimento 

Económico, 1997; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2009). 

O turismo é, sem dúvida, uma das atividades económicas de maior crescimento no mundo 

e uma das que melhor consegue desenvolver os territórios, pois beneficia diretamente as 

economias. O turismo tem despertado o interesse dos governos de países em vias 

desenvolvimento pela sua capacidade de gerar divisas e de favorecer o investimento privado, 

o desenvolvimento de empresas locais e a criação de emprego. A partir dos anos 70 e 80 do 

século passado, diferentes governos caribenhos promoveram o turismo, como setor 

impulsionador do crescimento económico. Coincidindo com a expansão do “turismo de 

massas”, nestas décadas, construíram-se grandes centros turísticos, que beneficiaram de 

investimentos públicos em infraestruturas e incentivos para o investimento privado. O êxito 

de uma grande parte dos investimentos de grandes empresas e o primado do crescimento 

quantitativo contribuíram para difundir a ideia de que o turismo devia ser essencialmente uma 

atividade privada e de mercado, portanto, com alto nível de competitividade. 

Esta lógica de atuação originou crescimentos rápidos em países em desenvolvimento, 

designadamente insulares, pondo em perigo a sustentabilidade dos territórios, quando o 

crescimento foi acompanhado pela ausência ou escassez de planeamento. O modelo turístico 

mais aplicado nas Caraíbas foi, inicialmente, o “sol e praia”, em “grande hotel-resort”, 

sobretudo de cadeias hoteleiras internacionais e localizados na linha de costa, na modalidade 

de “tudo incluído” e controlado em termos comerciais por grandes e médios operadores 

internacionais e só excepcionalmente por grupos locais. 

 

2.2  Antecedentes históricos 

A atividade turística iniciou-se, formalmente, na República Dominicana, quando se promulgou 

a Lei n.º 103, de 1931, sobre automóveis para turistas, e depois com a promulgação da Lei n.º 

4378, de 1934, sobre o sistema de direção e organização das atividades turísticas, as quais 

tiveram transformações nas décadas seguintes. A oportunidade turística da República 

Dominicana foi potenciada pelo isolamento imposto pelos Estados Unidos a Cuba, no final da 

década de 1950 pois, na sequência desta atitude, os investimentos europeus e norte-

americanos foram redimensionados para outros territórios próximos. A República Dominicana 

foi um desses casos, mas ainda assim durou algum tempo a iniciar esse processo. Em meados 

dos anos 60, com uma extensão equivalente a dez vezes as Ilhas Baleares, era efetivamente o 

destino turístico das Caraibas com apenas cerca de 45.000 visitantes (Arespacochaga, 1968). 

No final dessa década, foi criada a Corporação de Fomento da Indústria Hoteleira e 

Desenvolvimento do Turismo, para coordenar a promoção turística e o financiamento das 

empresas hoteleiras e turísticas em geral, sendo que o Estado dominicano controlou, até aos 
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anos 70, quase todo o investimento turístico, mas ainda escasso. Esse esforço foi realizado 

graças ao empenho do presidente Joaquín Balaguer e de Ángel Miolán, o ideólogo do turismo 

dominicano. Ambos seriam os promotores de um primeiro plano orientador para o futuro do 

país, na perspetiva das suas potencialidades turísticas, redigido por um consultor espanhol, 

engenheiro Juan de Arespacochaga, e financiado pela UNESCO. 

Esta entidade promoveu um plano de aproveitamento turístico com objetivos 

essencialmente de valorização cultural – “com anterioridade a esta misión, hubiera destacado 

ya otros expertos en relación con la revalorización de los monumentos culturales existentes 

en la República Dominicana e muy concretamente en la capital de Santo Domingo” 

(Arespacochaga, 1968: 1). Em termos gerais, esse plano pretendia desenvolver a consciência 

sobre a necessidade de desenvolver esta atividade, como motor económico do país, face às 

dificuldades patentes na época. No plano, relevam-se os impulsos turísticos anteriores de 

Cuba, num primeiro período, e depois de Porto Rico, Bahamas, Jamaica, Trinidad e Tobago, 

designadamente. Nele, são referidas as razões do atraso turístico dominicano: 

 

(1) Falta de uma política ativa de suficiente intensidade para atraír turismo externo; 

(2) Inadequada qualidade da oferta face às perspetivas de crescimento da procura 

turística; 

(3) Situações de transição e conflito político interno, geradoras de um clima de 

insegurança não atrativo para o turismo (Arespacochaga, 1968: 8). 

 

O trabalho partiu do pressuposto de que não havia um processo de desenvolvimento mais 

direto, mais rápido e mais viável do que aquele que se podia alcançar através da expansão do 

turismo dominicano. A ideia passava por considerarações que levassem a República 

Dominicana a atingir valores próximos dos paraísos turísticos da época (México e Florida) e 

superar Porto Rico. Arespacochaga, conhecedor do “milagre” espanhol desde o final dos anos 

50, calculava um crescimento exponencial para o turismo dominicano, com base em polos, 

dando particular enfoque a Macao, ou seja, o que hoje se considera Bávaro e Punta Cana, na 

costa Leste, com mais de 100 km de praias virgens, propícias aos investimentos privados de 

grande escala e com isenções fiscais para que eles fossem imediatos, mas também públicos, 

em infraestruturas, mediante empréstimo externo. 

Seria a base estratégica política de desenvolvimento da República Dominicana à luz do 

seu potencial turístico. Promulga-se a Lei n.º 153, de 1971, sobre Promoção e Incentivo ao 

Desenvolvimento Turístico, dois anos depois do investimento multimilionário de um fundo de 

pensões norte-americano em terrenos litorais virgens em Punta Cana, na posse de Frank 

Rainieri, e com apoio financeiro do Banco Mundial, primeira resposta às diretivas do estudo 

referido (1968), quanto ao despertar do interesse puramente privado. Frank Rainieri associou-

se ao investidor norte-americano Theodore W. Kheel. para impulsionar o projeto das primeiras 

cabanas turísticas em Yauya ou Punta Borrachón (atual Punta Cana).3 

A nova regulação do turismo dominicano, decretada em 1979 (Lei n.º 84), determina que 

a Secretaria de Estado de Turismo deve, designadamente, programar, dirigir e avaliar as 

atividades turísticas no país, os investimentos no setor e as campanhas promocionais; 

determinar e supervisionar as regiões turísticas, as delegações de promoção turística nacionais 

                                                           
3 Este investimento foi o início do que viria a ser o Grupo Punta Cana, formado pelas empresas Punta 
Cana Beach and Golf, Punta Cana Resort and Club, Escuela Internacional Punta Cana, Corporación 
Aeroportuaria del Este, Punta Cana Yacht Club, Corporación Turística y de Servicios Punta Cana e 
Guardianes del Este. 
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e internacionais; orientar a construção de infraestruturas no setor; e controlar os operadores 

turísticos. Como consequência, há uma procura acrescida nos investimentos, designadamente, 

de nomes de projeção internacional. O costureiro Oscar de la Renta e o cantor Julio Iglesias 

constroem residências em Punta Cana, passando a ser acionistas do Grupo Punta Cana, e os 

irmãos Barceló abandonam Porto Rico e implantam-se em Bávaro.  

Os anos 80 foram de prosperidade e, como tal, justificava-se um novo pensamento 

estratégico sobre este território turístico. O Plano Nacional de Ordenamento Territorial 

Turístico da República Dominicana foi publicado em novembro de 1990, mediante um convénio 

entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Secretaria de Estado de Turismo. Nele, 

organizam-se informações relativas às diferentes áreas turísticas em desenvolvimento e com 

potencial. Foi, além do mais, um trabalho que pretendeu organizar e definir o modo em que 

cada uma destas áreas devia ser desenvolvida. Os objetivos gerais definidos foram: 

 

(1) Desenhar e concretizar um turismo equilibrado; 

(2) Melhorar o nível de qualidade do produto; 

(3) Preservar o ambiente. 

 

Sob um marco conceptual definido, numa hierarquia a três escalas – “Espaço de Interesse 

Turístico”, “Zonas Turísticas” e “Áreas Turísticas” –, foram estabelecidas sete Zonas Turísticas 

(Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Zona Este, La Romana, Santo Domingo e Zona Sul), para 

as quais se determinaram sistemas de planeamento integrado com níveis de vigência e de 

intervenção – até 1995, a longo prazo e nos planos locais. Estes últimos apresentavam-se com 

grandes debilidades, limitando-se aos aspetos infraestruturais e arquitetónicos (Ministério de 

Turismo, 1999). O “Espaço de Interesse Turístico” desenvolve-se pela costa marítima numa 

largura de 5 km, a “Zona Turística” possui uma ou mais “Áreas Turísticas” e, como mínimo, dez 

polos de atração importantes (não definidos), localizados à distância de até 100 km do centro 

principal. Delimitam-se catorze Áreas Turísticas e, nestas, unidades turísticas com um centro 

turístico e mais de três polos de atração importantes (não definidos). O “Centro Turístico” é 

definido como aglomerado urbano com raio de influência, real ou potencial, suficiente para 

motivar uma viagem turística. 

Definiram-se “Áreas Aproveitáveis”, tomando em conta os níveis de restrições, 

categorizando-as em mínimas, moderadas e a preservar. Para cada Área ou Centro Turístico, 

definiu-se uma densidade bruta determinada com base em critérios ambientais, físicos e de 

imagem. Tal densidade foi multiplicada pela área aproveitável, determinando assim a 

capacidade de carga em número de alojamentos turísticos. 

O crescimento turístico era mais relevante, na época, na Zona Este, Samaná, Barahona e 

La Isabela-Luperón, para uma procura nacional na ordem dos 1.380.000 turistas por ano, 

estimando-se a procura potencial, para 1995, em 2,7 milhões de turistas. Esta projeção assumiu 

uma taxa de crescimento nas Caraíbas duas vezes maior do que a mundial, apesar de que para 

a República Dominicana se assumia uma taxa de crescimento duas vezes maior do que a das 

Caraíbas. 

Na vigência deste Plano, dá-se uma verdadeira operação regeneradora na Zona Colonial 

de Santo Domingo, tendo em vista as comemorações do quinto centenário da chegada de 

Cristóvão Colombo (1492-1992), facto muito enfatizado aquando da presença dos consultores 

portugueses (1995-1996) e que comprovámos no local. A Zona Colonial foi reconhecida pela 
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UNESCO como valor universal e excepcional, em 1990, por ser a capital das Índias Ocidentais e 

o ponto de partida para a influência cultural europeia. Cidade das primeiras vezes, Santo 

Domingo foi a sede das primeiras instituições nas Américas: a Catedral de Santa Maria da 

Encarnação, o Mosteiro St. Francis, a Universidade Santo Tomás de Aquino, o Hospital Nicholas 

Bari, a Casa de Contratação. É, também, a primeira cidade murada (Fortaleza de Santo 

Domingo e Torre del Homenaje) e a primeira sede do poder espanhol no Novo Mundo. Com o 

seu património e os edifícios monumentais e únicos nesta região, a Zona Colonial de Santo 

Domingo mantém, no essencial, a estrutura, os usos e as funções que caracterizaram os 

primeiros edifícios da sua fundação, preservando a sua integridade e autenticidade. 

 

2.3  O Plano 

O Plano Nacional de Ordenamento do Território Turístico da República Dominicana partiu do 

princípio de que, de acordo com a importância do setor turístico para o desenvolvimento 

económico, cultural e social do país, se deviam aplicar ações e estratégias devidamente 

planeadas e de maneira objetiva. Fundamentalmente, o Plano criou uma metodologia de apoio 

à decisão. 

 

Figura 1. Espaço de Interesse Turístico da República Dominicana, desenho de novembro de 1996  

 

 

Fonte: Sociedade Nacional de Empreendimentos e Desenvolvimento Económico (1997) 

 

O documento afirma que a República Dominicana vivia um momento de grande 

transformação e evolução, pelo que a elaboração de um esquema de ordenamento territorial 

turístico exigia uma reflexão estruturada e justificada. Devido à inexistência de um macroplano 

regulador da atividade turística, este Plano propunha-se facilitar e orientar as formas mais 

vantajosas de utilização do espaço turístico. 
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Quanto às estratégias e objetivos, partiu-se da ideia de que o futuro do destino dependia 

de um planeamento, de uma regulação e de uma comercialização coerentes, tanto a nível 

nacional como internacional. Por outro lado, as perspetivas e o planeamento, do turismo, a 

longo prazo, deviam ter em consideração o equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e a 

conservação dos três conjuntos de recursos (naturais, histórico-patrimoniais e costumes). 

Neste contexto, definiram-se três grandes objetivos: 

 

(1) Turismo equilibrado; 

(2) Melhoria do nível da qualidade; 

(3) Preservação do ambiente. 

 

Por sua vez, os princípios do Plano passavam por: 

 

a) Definir zonas com interesse turístico; 

b) Fixar prioridades para o desenvolvimento turístico de cada região; 

c) Sugerir os tipos de turismo e a localização de atividades e empresas; 

d) Estabelecer normas urbanísticas, ambientais e infraestruturais. 

 

De um modo genérico, apontavam-se as estratégias gerais para alcançar os objetivos 

fundamentais: 

 

Turismo equilibrado 

 

1. Controlar e estimular o crescimento turístico da região; 

2. Impedir o crescimento desordenado; 

3. Ajustar a oferta à procura; 

4. Especializar áreas para mercados específicos; 

5. Especializar áreas para produtos específicos; 

6. Alcançar os níveis previstos nas propostas sobre infraestruturas; 

7. Sensibilizar a população sobre a importância do turismo. 

 

Melhorar o nível de qualidade 

 

1. Recuperar produto turístico; 

2. Criar mecanismos que impossibilitam a regressão da qualidade do produto; 

3. Valorizar os aspetos culturais, históricos e arquitetónicos; 

4. Integrar o turismo internacional e nacional nas comunidades locais; 

5. Incrementar mecanismos para a promoção de uma melhor formação técnico-

profissional; 

6. Considerar formas complementares ao turismo “sol e praia”; 

7. Melhorar as condições de acessibilidades; 

8. Reclassificar as unidades de alojamento; 

9. Promover o artesanato como forma de enriquecimento da oferta e criação de 

pequenas e médias empresas. 
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Preservação do ambiente  

 

1. Controlar o desenvolvimento e a localização adequada dos equipamentos;  

2. Evitar o agravamento dos problemas geradores de desequilíbrios ecológicos; 

3. Evitar a deterioração da paisagem; 

4. Deter a destruição dos sistemas ambientais. 

 

Propunha-se a criação de Regiões, Áreas, Unidades e Centros Turísticos. A divisão 

resultante não coincidia com divisões administrativas e provinciais, mas ajustava-se a algumas 

delas. O Plano assinalava a necessidade de elaborar Planos Regionais e de Planos de 

Urbanização dos Centros Turísticos com um crescimento mais significativo. 

Sublinhava-se que, de acordo com a importância do setor turístico para o 

desenvolvimento económico e social, se deviam aplicar atuações e estratégias objetivas, não 

só devido à importância do setor, como também pelas fragilidades dos ecossistemas. Daí, a 

necessidade de se definirem: a) Valores cautelares, que permitissem que o setor turístico fosse 

uma realidade sustentável para as próximas gerações, devido às fragilidades dos ecossistemas; 

e b) Normas regulamentares, desde o cálculo da oferta potencial até às normas urbanísticas e 

arquitetónicas, considerando a tipologia de alojamentos e capacidades, densidades brutas, 

percentagens de ocupação e de utilização, cérceas máximas, bem como normas de 

infraestruturas, propostas como objetivas para os novos investimentos turísticos e 

necessariamente importantes para os povoados próximos, de forma a potenciar o benefício 

direto destes. 

O Plano concluía que o futuro do turismo dependia de um planeamento e de uma gestão 

coerentes a diferentes escalas, desde o internacional ao local. 

 

3. Do Plano aos planos 

A visão estratégica e as propostas expressas no “plano português” tiveram repercussão em 

documentos seguintes, embora se sinta que a elaboração destes corresponda mais a uma 

necessidade de cumprir calendário político do que a de atualizar diagnósticos e propostas. 

Ainda assim, houve a necessidade de estabelecer metas ao nível da sustentabilidade e do 

marketing, que acabaram por se relacionar com as propostas do “plano português”. 

No período em que vivemos no país, estava a iniciar-se, precisamente, uma Política de 

Desenvolvimento Turístico, para o período 1996-2000, no sentido de integrar no 

desenvolvimento turístico integrado do país os conceitos da sustentabilidade (Troncoso, 

1999). 

O exemplo da inconstância do Estado em relação ao planeamento turístico do país é a 

sucessão de documentos: um primeiro, preparado pelo Ministério de Turismo, em 1999, que 

parte do “plano português” para aumentar a competitividade face à concorrência na região 

caribenha e a nível internacional, estabelecendo um marco orientador para os investimentos 

públicos e privados na República Dominicana e tendo em vista a diversificação e a qualificação 

da oferta e o aumento dos níveis de emprego, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos 

do país; e um segundo (2003 e 2013), decorrente da IV Convenção Nacional de Turismo, como 

veremos adiante. 

Uma outra medida importante, também emanada do Estado, foi a criação, em 2006, do 

Programa de Prevenção e Segurança para as Zonas Turísticas, aspeto que sempre preocupou 

os responsáveis pelo “plano português” e da maior importância para a competitividade do 

destino. 
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Com o objetivo de potenciar a interrelação de todos os atores da cadeia global de valor, 

os responsáveis políticos da República Dominicana optaram por desenvolver o turismo a partir 

de uma visão mais geral e integrada através dos clusters turísticos estratégicos (Consejo 

Nacional de Competitividad, 2008), com uma unidade de coordenação para fazer face à escassa 

visão planeadora de alguns destinos locais no controlo do uso do solo e nas práticas 

inteligentes de desenvolvimento (sustentabilidade ambiental). Trata-se de uma rede de 

confiança entre os participantes para o apoio a iniciativas para a criação da oferta 

complementar baseada no património tangível e intangível do destino, incluindo a melhoria 

das vias de comunicação e sinalização, para facilitar o transporte terrestre de passageiros, 

assim como desenvolver um plano que garanta condições de salubridade e segurança das 

comunidades locais (sustentabilidade socio-cultural). 

No mesmo ano, o Plano Estratégico de Turismo Cultural (2008), documento pensado para 

dois anos e da responsabilidade da Secretaria de Cultura, com o apoio do Conselho Nacional 

de Competitividade, teve em vista posicionar os elementos culturais e naturais como um novo 

nicho de mercado estruturado, numa concertação entre o setor privado e o Estado. O objetivo 

principal foi melhorar o nível de qualidade de vida dos residentes dos municípios vinculados 

aos recursos culturais. Com esta iniciativa, pretendeu-se consolidar o aumento de turistas na 

República Dominicana, como destino de férias, fortalecendo a sua liderança no segmento 

cultural e da natureza, como complemento ou alternativa ao segmento consolidado de “sol e 

praia”, através de uma estratégia de diferenciação baseada na imagem de qualidade dos 

recursos culturais e naturais. Os responsáveis pensavam apoiar a participação birecional dos 

setores público e privado a nível nacional e local e a integração dos clusters turísticos, com 

benefício para as comunidades e potenciando as vertentes eco e etnoturísticas (“turismo 

comunitário”). Neste plano, destacam-se: a) Produtos turísticos já existentes; b) Produtos 

turísticos potenciais; e c) Elementos de suporte a novos produtos de turismo cultural. 

Em particular, as propostas do nosso Plano indicavam a necessidade de as instituições 

responsáveis adotarem uma visão integral de melhoramentos da Zona Colonial de Santo 

Domingo, dado o seu papel fundamental no turismo da capital. Assim, em 2009, o Conselho 

Nacional de Competitividade promoveu um diagnóstico sobre Santo Domingo como destino 

turístico e, em 2011, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério do 

Turismo (MITUR) promoveram o Programa de Fomento ao Turismo na Cidade de Santo 

Domingo. O objetivo passou por definir medidas de desenvolvimento da Cidade Colonial de 

Santo Domingo como destino cultural, contribuindo para a diversificação da oferta turística. O 

programa foi construído com base na opinião dos atores locais e com base num estudo de 

mercado que incluiu 1500 inquéritos a turistas nos aeroportos internacionais e na Cidade 

Colonial. Definiram-se projetos prioritários no âmbito da conservação e valorização do espaço 

público, expressos no Plano de Revitalização Integral da Cidade Colonial de Santo Domingo, 

que teria efeitos no espaço urbano e se revela determinante para a melhor imagem da capital 

dominicana. 

O “plano português” previu, assim, um conjunto de medidas inovadoras que acabariam 

por ser assumidas por outros documentos seguintes. Em termos de macroanálise, a finalidade 

de estabelecer uma estratégia que permitisse passar do modelo de “turismo de enclave”, 

caracterizado por uma ausência de alargamento do benefício às populações locais em relação 

aos recursos infraestruturais construídos e de uma escassa integração da comunidade na 

cadeia global de valor, para um modelo de turismo mais sustentável, foi sistematizado 
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posteriormente (Secretaría de Estado de Turismo, 2003), com base em aspetos fundamentais: 

infraestrutura e ordenamento territorial, formação de recursos humanos, promoção, 

salubridade, segurança pública e integração da comunidade. 

 

4. Um desenvolvimento sustentável no futuro? 

O destino turístico é entendido como um espaço geográfico, social e económico com 

determinadas características e inter-relações, a partir das quais se oferecem experiências 

turísticas aos seus visitantes, mas também oportunidades e qualidade de vida aos seus 

habitantes, as quais se refletem em todos os utentes do espaço. O aumento da pressão 

humana sobre a zona costeira traz, porém, o risco de uma redução substancial do equilíbrio 

dos ecossistemas, ameaçando inclusivamente áreas protegidas. Os múltiplos usos da zona 

costeira têm criado, em todo o mundo, especiais atenções e compromissos sociais, como a 

sustentabilidade, a eficiência económica e a equidade. Para intervir no desenvolvimento 

turístico equilibrado será necessário atuar sobre o conjunto. 

O turismo tem tido um papel fundamental no desenvolvimento económico da República 

Dominicana, nas últimas duas décadas, após a presença portuguesa dos consultores. Tem 

contribuído, designadamente, para o crescimento de emprego, para o fortalecimento de 

outros setores (construção civil, transportes e comércio) e para a melhoria das infraestruturas 

(estradas, aeroportos e redes de água, eletricidade e esgoto) e, também, para a internalização 

do país e da sua cultura e valores, em articulação com as agências de promoção turística 

distribuídas por todo o mundo. 

Com a promulgação da Lei n.º 158, de 2001, reforçou-se o fomento turístico dos polos de 

escasso desenvolvimento e de novos polos e localidades de grande potencial, criando-se o 

Fundo Oficial de Promoção Turística. De igual forma, criou-se o Conselho de Fomento Turístico, 

para aplicar a Lei, presidido pelo Secretário de Estado do Turismo. 

Os produtos turísticos que predominam são, principalmente, o turismo de “sol e praia”, 

golfe, desporto e congressos e convenções, embora já se sinta o crescimento do ecoturismo e 

turismo cultural. A oferta hoteleira é variada, pois as unidades oscilam entre 100 e 1000 

quartos, mas mais frequentes são os alojamentos de 300 a 400 quartos. A categoria dos 

“resorts” é fundamentalmente de 4 e 5 estrelas, construídos em locais sem infraestruturas e 

escassa oferta complementar, o que reforçou o objetivo de separar ainda mais a população 

residente de qualquer benefício. Mas mais recentemente, à parte a tipologia do “hotel-resort”, 

cresce o número de hotéis com menos capacidade (entre 10 e 80 quartos), localizados em 

cidades vocacionadas para o turismo cultural e também na costa, com uma variada oferta de 

serviços complementares.4 Em 2011, 56% dos hotéis tinham mais de 300 quartos e apenas 22% 

tinha menos de 100 quartos. Ainda assim, 62% dos quartos estavam concentrados em dois 

destinos: Bávaro-Punta Cana e Puerto Plata (Corona, 2011). Os principais mercados emissores 

de turismo para a República Dominicana têm sido os Estados Unidos e o Canadá, seguidos dos 

países da Europa, do grupo da América Central, do Sul e Caraíbas e do grupo do resto do 

mundo. 

Se, por um lado, o crescimento turístico tem sido explosivo, tal nem sempre contou com 

os padrões de sustentabilidade, designadamente ambiental. Algumas construções foram 

erigidas sem respeito integral pelas regras: hotéis sobre solos húmidos e mangais e sem 

estudos de impacto ambiental (vigentes desde 2000), destruição de barreiras naturais de 

coral, funcionamento inadequado de despejos de águas residuais e lixos, salinização da água 

                                                           
4 Os números referem-se ao cruzamento de informações provenientes de dados recolhidos com 

diferentes origens e que confirmam as principais fontes (Banco Central da República Dominicana e 
Secretaria de Estado do Turismo). 
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potável e privatização das praias. Estes custos ambientais nem sequer têm sido compensados 

por impostos, pesados pagamentos ou retorno de lucro, por parte dos investidores 

prevaricadores. Aliás, o crescimento deste tipo de investimento, cuja recuperação do mesmo 

se faz a curto prazo, implica que, do ponto de vista do investidor, os impactos ambientais a 

médio e longo prazo não sejam importantes. 

Em termos de sustentabilidade socio-cultural e económica, a adoção inicial do “tudo 

incluído” veio ao encontro das necessidades de isolar o turista de uma envolvente deficitária 

em infraestruturas viárias e transportes, prejudicando o acesso aos aglomerados próximos e à 

cultura local. Essa falta veio sendo atenuada, mas ainda se sente um défice de trocas e 

relacionamento social entre turista e residente, o que não estimula o aparecimento de 

restaurantes e lojas em maior número e qualidade fora dos complexos turísticos, para além de 

que a venda das artes locais dentro desses complexos traz o maior lucro para os proprietários 

e gestores destes, resultando num afastamento ou numa dificuldade no negócio turístico por 

parte dos produtores locais e das suas micro ou pequenas empresas. A atividade turística pode 

ser uma oportunidade a curto e a longo prazo, ou seja, um fator de dinamismo económico. 

Mas apenas será sustentável se for capaz de incorporar a comunidade local como agente 

produtor de cultura e conhecimento. Além do mais, assim se cria um sentido de pertença e 

uma responsabilidade coletiva perante o destino turístico no seu todo face a externalidades 

negativas. 

Este quadro de imagem turística estereotipada, baseada em investimentos encravados, 

de baixo preço, de escassa regulação estatal, de escasso ordenamento territorial e de diminuto 

investimento em infraestruturas e controlo ambiental e de exclusão social, apesar de casos 

excecionais (Punta Cana e La Romana) que só confirmam a regra, foi percecionado no Plano 

de 1996 e atenuado, é certo, nos anos mais recentes. 

Torna-se evidente, com confirmação nas estatísticas do Banco Central da República 

Dominicana, que o setor turístico da República Dominicana tem sido uma das atividades mais 

dinamizadoras e influentes de desenvolvimento, a par dos setores das telecomunicações, 

construção, energia, água e comércio, e tem margem de crescimento. Em paralelo com os 

produtos relacionados diretamente com o “sol e praia”, a intenção do turismo dominicano 

alarga-se ao golfe e ao turismo residencial, procurando nichos de procura mais exigentes e 

elevados em termos de poder de compra, o que se distingue das lógicas investidoras de há 

duas décadas. Igualmente se prevê continuar com os investimentos em infraestruturas 

portuárias e o aumento de ligações aéreas com outros destinos. 

A complementar esta dinâmica, fala-se de criar uma “marca-país” para a República 

Dominicana, à qual seja possível associar: o “sol e praia” de Punta Cana, a história e cultura de 

Santo Domingo, a natureza de montanha de Jarabacoa e Constanza. E também atualizar os 

dados do desenvolvimento recente e projetar o futuro em função da marca e dos anseios dos 

agentes políticos e económicos, mas sobretudo que se impeça que o desenvolvimento 

continue a ser pautado pela improvisação, numa articulação perfeita entre o setor público e o 

setor privado, com participação do Estado dominicano. Neste sentido, o Ministro da Economia, 

Planeamento e Desenvolvimento e o Conselho Nacional para a Reforma do Estado, dando 

cumprimento à Lei de Planeamento e Investimento Público (Lei n.º 498, de 2006) e ao 

compromisso assumido no Encontro pela Unidade Nacional para Enfrentar a Crise Económica 

Mundial, apresentaram publicamente a Proposta de Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

2010-2030. Aquela Lei apresenta a estratégia de desenvolvimento como um instrumento de 

planeamento para definir a imagem objetiva do país, no longo prazo, e os principais 

compromissos do Estado e dos atores políticos, económicos e sociais, tendo em conta a sua 
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viabilidade social, económica e política. Para tal, seria necessário identificar os problemas 

prioritários a resolver, as linhas centrais de ação necessárias para a sua resolução e respetivo 

incremento. 

Note-se que ainda estão por inventariar as necessidades em infraestruturas das zonas 

turísticas de um modo consensualizado entre privados e organismos públicos, bem como um 

plano realista de investimento nas zonas de alto potencial de desenvolvimento imediato 

(Barahona, Miches, Constanza e Baía de Ochoa). Em relação às infraestruturas, o investimento 

ainda se apresenta escasso, designadamente, em serviços básicos como redes de águas e 

esgoto e estações de tratamento de águas residuais; apenas na zona Norte, se sente um maior 

investimento público do Estado. 

Segundo o empresário Rainieri (2014), os novos investimentos turísticos do país devem 

basear-se nos seguintes pontos, tendo como base Punta Cana: construídos em baixa 

densidade populacional e de forma sustentável, numa lógica familiar e de convivialidade e 

potenciando as oportunidades do turismo náutico.5 

Já em 2015, o Ministro do Turismo assegurou que o Programa de Fideicomiso Turístico, 

iniciado pelo Banco de Reservas da República Dominicana e pela Fiduciaria Reservas, 

contribuirá para um maior crescimento do setor turístico, tendo em vista a meta de 10 milhões 

de turistas, em 2022. O programa passa por criar conceitos e metodologias alternativas para o 

incremento dos novos projetos turísticos, designadamente através de vias de conciliação entre 

os agentes envolvidos, bem como facilitar o acesso ao crédito.6 

 

5. Nota conclusiva 

Em duas décadas, de 1995-1997 até à atualidade, o mundo transformou-se e a República 

Dominicana também. Não havia Internet e os telemóveis escasseavam. Chegavam ao país 

cerca de um milhão de turistas; hoje, são mais de 4 milhões. 

O Plano executado por consultores portugueses deixou sementes que germinaram, 

designadamente nas recomendações sublinhadas nos aspetos da sustentabilidade e da 

cultura, temas cada vez mais presentes no universo do planeamento turístico à escala mundial. 

Contudo, crê-se que Portugal perdeu uma oportunidade, pois tendo sido o financiador e 

mentor (através dos seus consultores técnicos) junto do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, não aproveitou esta ação para integrar, de imediato, estratégias de 

estreitamento diplomático e económico. 

A República Dominicana tem tido, ultimamente, novos impulsos no desenvolvimento e 

uma abertura crescente ao exterior. Em relação a novos investimentos turísticos, mais do que 

em hotéis que não criam por si só um destino, a tendência poderá estar no alojamento 

integrado com oferta complementar, nas infraestruturas, na gestão do ambiente, na 

segurança, na promoção e interligação com as comunidades locais próximas, tal como há vinte 

anos preconizámos. 

Será que Portugal e os portugueses farão parte deste futuro? 

 

 

                                                           
5 A importância deste empresário no processo evolutivo do turismo na República Dominicana confere 

relevância às suas palavras intituladas “Oportunidades para el desarrollo turístico e inversión del Grupo 
Puntacana” (Rainieri, 2014). 
6 Os dados referem-se ao cruzamento de informações provenientes de notícias recolhidas na Internet, 
datadas de novembro de 2015. 
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Resumo 

Inserido nas recentes discussões do século XXI sobre patrimônio e sustentabilidade, este artigo 

pretende fazer uma discussão teórico-empírica sobre a complexidade da abertura de espaços 

naturais com culturas locais para o turismo. O estudo de caso apresentado é referente a uma área 

protegida brasileira com gestão religiosa, chamada Santuário do Caraça. Com uma metodologia de 

campo construída com observação participante e entrevistas semiestruturadas, buscaremos uma 

compreensão dos valores locais do território em questão, a mudança do espaço e práticas turísticas 

no interior da historicidade ambiental e a respectiva complexidade deste processo no passado e no 

presente. Com esta análise qualitativa, objetivamos somar ao debate que busca construir as relações 

entre a história e o turismo no âmbito ambiental contemporâneo. 

 
Palavras chave: turismo; história ambiental; patrimônio; conservação patrimonial. 

 

Abstract 

In the context of recent 21st century discussions about heritage and sustainability, this article aims 

to make a contribution to the theoretical-empirical discussion about the complexity of the opening 

up of natural areas with local cultures for tourism. The case study presented is related to a Brazilian 

protected area with religious management, called Caraça Sanctuary. With a fieldwork methodology 

comprising participant observation and semi-structured interviews, we seek an understanding of the 

local values of the territory in question, the changing of space and tourist practices within the 

environmental historicity and the respective complexity of this process in the past and present. With 

this qualitative analysis, we aim to add to the debate that seeks to build the relationships between 

history and tourism in the contemporary environmental context. 

 
Keywords: tourism, environmental history, heritage, heritage conservation. 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo busca analisar como a cultura existente na Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN) Santuário do Caraça se reestruturou entre a virada das décadas de 1960 e 1970, 

a partir de um incidente, no qual a cultura presente se viu diante de uma situação inesperada 

e teve que se reestruturar, buscando conservar não apenas os seus aspectos históricos, como 

também o ambiente natural no qual estava inscrita e em constante interação. 
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Para tanto, o trabalho está estruturado em três partes. A primeira resgata como marco 

teórico de análise as premissas da História Ambiental. Em seguida, a reserva do Santuário do 

Caraça é contextualizada de forma a ilustrar os aspectos biofísicos e histórico-culturais que a 

tornam emblemática nos estudos vinculados à história e às ciências ambientais. Buscou-se 

também problematizá-la no contexto de globalização e realizar as aproximações no 

entendimento das narrativas dos atores envolvidos com o Santuário do Caraça,1 na passagem 

do espaço religioso, para o turístico e natural. Foram inferidos como pressupostos teóricos, o 

conceito de fronteira de Santos (2002) e as considerações sobre a tradição no processo de 

globalização, feitas por Giddens (2005). Por fim, a consideração final traz a síntese dos 

resultados analisados com os possíveis desafios a serem estudados pelos autores em seus 

trabalhos futuros. 

 

2. A história ambiental e suas vertentes 

A História Ambiental enquanto campo de estudo nasce em um contexto mais amplo da década 

de 1960,2 quando a questão ambiental brotava no cerne das principais discussões da 

sociedade. Naquele período, a crítica social se instaurava na contramão dos cenários oriundos 

do industrialismo e da degradação dos recursos naturais. O planeta se deparava com 

conferências globais e movimentos ambientalistas que buscavam uma reavaliação e reforma 

global sobre a crise enfrentada (Florez, 2002; Worster, 1991). 

No campo das ciências, a questão ambiental se internalizou desencadeando novas leituras 

sobre o mundo. Neste processo, história esteve acompanhada de outras disciplinas como o 

direito, a sociologia, a economia, a filosofia (Drummond, 1991; Worster, 1991). A História 

Ambiental brota como uma resposta à demanda social moral e política (Pádua, 2012; Worster, 

1991). 

A emergência da área também respondeu a invocações epistemológicas do próprio 

campo científico. Existia a necessidade de se romper com a dualidade entre homem e natureza 

no interior das disciplinas. Pádua (2012) elenca três grandes ranhuras nesse processo, o 

entendimento de que o ser humano efetua impactos sobre o meio, inclusive a degradação; a 

renovação dos marcos cronológicos de entendimento do mundo e em terceiro a concepção 

de história embutida na natureza.  

A História Ambiental foi importante na construção e no amadurecimento de questões 

rígidas existentes no interior da história enquanto área de estudo. Para Palacios (2002), o 

primeiro elemento que a área problematiza dentro de sua ciência mais ampla, é o tempo. Este 

elemento nas análises e estudos estava bastante vinculado aos aspectos unicamente 

humanos, como o surgimento da escrita tradicional (4000 a.C.) e a duração dos governos. 

Eram incipientes os estudos considerando escalas temporais mais amplas, necessárias à luz 

das preocupações ambientais, onde as transformações da natureza se desenvolvem em 

perspectivas mais amplas.  

                                                           
1 As narrativas e as observações aqui apresentadas foram coletadas durante a pesquisa de mestrado da 
autora, intitulada “Natureza, história e espiritualidade: pelas trilhas do Santuário do Caraça”, defendida 
em 2013 pelo programa de Pós Graduação em Geografia, do Instituto de Geociências, da Unicamp. Neste 
artigo, buscou-se ampliar o olhar para o debate do Caraça como fronteira, apresentado na dissertação 
supracitada, com o enfoque teórico da História Ambiental.  
2 A primeira instituição científica da área foi a “American Society for Environmental History”, criada em 
1977 (Pádua, 2012). 
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O outro elemento que a História Ambiental procura refletir é a concepção de espaço 

(Palacios, 2002). Este elemento esteve pautado pela concepção eurocêntrica, ao longo da 

história ortodoxa do século XIX. Eram considerados importantes as zonas territoriais 

localizadas nas áreas mais frias do planeta e os trópicos. Já no século XX, essa situação começa 

a se modificar, a priori com a inserção dos Estados Unidos e posteriormente, com revoluções, 

como a Mexicana em 1910. O olhar do espaço foi se ampliando e a importância que as florestas 

tropicais e seus povos tinham na problemática ambiental, ganhava destaque para a posterior 

História Ambiental.  

A terceira faceta que este campo problematiza é a dualidade entre natureza e cultura. 

Palacios (2002) discorre sobre a relevância de ultrapassar os enfoques analíticos da ciência que 

consideram uma natureza sem seres humanos, bem como um desenvolvimento dos seres 

humanos, sem a importância do meio natural. Ambos estão em constante interação e esse 

constitui o cerne mais relevante de discussão para a História Ambiental, no contexto atual 

(Leff, 2005; Pádua, 2012; Palacios, 2002).  

Com essas três ranhuras apontadas pela História Ambiental, a presente área de estudo 

tem como foco central a análise do papel e do lugar da natureza na vida humana. Nesse 

sentido, Worster (1991) aponta três grandes enfoques de estudo da área, que podem ser 

abordados de forma separada ou em conjunto. São eles, o entendimento de como a natureza 

se comportou no passado; o domínio sócio-econômico e sua interação com a natureza; a 

compreensão da percepção, dos valores éticos e nas estruturas de diálogo que compõem o 

campo de significação da natureza para os indivíduos e grupos culturais. Os estudos 

envolvendo esses elementos abrem oportunidades para a identificação de cenários 

alternativos à visão hegemônica de homem devastador (Leff, 2005; Pádua, 2012). 

É nesse contexto que os estudos de História Ambiental ganham relevância. Ao incitarem 

reflexões em torno da interação entre os sistemas cultural e natural, a área pode oferecer não 

apenas indicativos de como este intercâmbio se deu no passado, mas principalmente os 

elementos importantes dessa relação para se pensar no futuro (Moran, 2010).  

A autora Sedrez (2002) fez um levantamento das pesquisas deste campo no contexto 

latino-americano. Os três enfoques principais encontrados pela autora foram o encontro entre 

o novo e o velho mundo; o meio ambiente e a fronteira e o histórico do ambientalismo. Ao 

longo das publicações em torno da temática da fronteira, a autora enfatiza um eixo de 

relevância para o presente estudo, que é a “História de Fronteiras”. Os estudos com esse olhar 

buscam a análise dos conflitos em torno dos recursos naturais e segundo a autora eles são 

incipientes por exemplo em áreas de mineração. Nesse mesmo contexto, encontra-se a RPPN3 

do Santuário do Caraça, área estudada neste artigo. 

 

3. Santuário do Caraça: Cenário, conflitos e fronteira 

Este item traz as possibilidades de diálogo dos estudos de fronteira com a RPPN Santuário do 

Caraça. Para tanto, a mesma será brevemente apresentada, de forma que se compreenda 

como o cenário pode encontrar na História Ambiental contribuições de análise e de diretrizes 

futuras para esta área protegida brasileira. 

 

 

                                                           
3 Reserva Particular de Patrimônio Natural, categoria de Uso Sustentável do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 
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3.1 A RPPN Santuário do Caraça 

O Santuário do Caraça está localizado no estado de Minas Gerais, entre os municípios de Catas 

Altas e Santa Bárbara, a 120 quilômetros da capital Belo Horizonte. Com 10.187, 89 hectares, a 

reserva compõe um dos maciços do chamado Quadrilátero Ferrífero, no início da Serra do 

Espinhaço. Por esta razão, a unidade esteve entremeada pela exploração de minérios desde o 

período colonial com o ouro, até os dias atuais com o minério de ferro (Machado, 2008; Mota, 

2012). A área se destaca por abrigar uma biodiversidade expressiva, resultante do encontro de 

dois ecossistemas, a mata atlântica e o cerrado.  

O primeiro registro da área se deu no ano de 1708 em um mapa da Província de Minas 

Gerais. Neste documento, um trecho da Serra do Espinhaço recebia este nome (Zico, 1982). Os 

registros de sua ocupação no entanto, sugerem que o histórico cultural da área esteve sempre 

pautado pela religiosidade e espiritualidade. De forma sucinta, podemos dividir a presença 

humana no santuário em quatro grandes períodos, até os dias atuais.4 

O primeiro é oriundo de registros historiográficos indicando a presença de bandeirantes 

na área desde 1700, já demonstrando a relevância da mesma na busca por riquezas minerais 

(Lopes, Maia, Pereira & Plastino, 2010; Ottoni, 2012). O segundo corresponde ao que seria o 

primeiro ato de fundação do território. Através da chegada de um senhor português, 

conhecido como Irmão Lourenço, foi fundada uma capela barroca e uma hospedaria que 

recebia peregrinos, irmãos e escravos no ano de 1779. Ao longo desta fase importantes 

personagens da história passaram pela área como Saint Hilaire, cujas observações sobre a 

mesma figuram em sua obra “Viagens pelo Interior do Brasil”. 

Com o passar dos anos, o já debilitado Irmão Lourenço doa as terras que compõem o 

Santuário do Caraça, para o Rei de Portugal D. João VI, com um pedido para que o Santuário 

não servisse apenas aos missionários, mas também para a educação de meninos. É nesse 

contexto que a terceira fase de ocupação se inicia. O rei oferece o lugar, no ano de 1820, para 

padres portugueses da congregação religiosa vicentina,5 que então fundariam neste ano o 

chamado “Colégio do Caraça”. 

O colégio teve grande destaque no cenário nacional e foi um importante centro educativo 

para o estado de Minas Gerais. Por ele passaram cerca de 11 mil alunos, entre eles importantes 

personagens da história nacional como os já Presidentes da República Afonso Pena e o Arthur 

Bernardes. O colégio funcionou até o ano de 1968, quando por um incidente vivenciou um 

grande incêndio e obrigou os padres a finalizarem as atividades educativas. Nesse período, a 

insegurança se instaurou entre os membros da congregação religiosa que lá existia, pois não 

sabiam como seguiriam preservando não apenas o território natural onde o colégio se 

encontrava, mas também os seus traços culturais de peregrinação e educação.  

É aqui que se inicia a visitação turística e a quarta fase da área. A princípio com curiosos 

da região e posteriormente com pessoas vindas de todo Brasil e inclusive do exterior, cuja 

                                                           
4 É importante ressaltar que a divisão em etapas constitui apenas uma opção dos autores para esclarecer 
de forma rápida o histórico de ocupação. No entanto, os estudos realizados na área respeitam a 
historicidade da mesma, bem como todas as interações ocorridas entre os diferentes momentos de 
desenvolvimento da unidade. 
5 Os padres que foram ocupar o Caraça eram Leandro Rebelo Peixoto e Antônio Ferreira Viçoso. Eles 
pertenciam a Congregação da Missão, uma instituição religiosa francesa, cujos padres eram chamados 
de vicentinos ou lazaristas. Essa organização tinha como preceitos a participação em missões, 
paróquias, colégios, e também a constante ajuda aos pobres através de ensinamentos e educação 
(Afonso, 2012; Zico, 1982). 
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passagem pelo Santuário do Caraça compunha os roteiros integrados aos demais atrativos do 

estado de Minas. A visitação pública da área foi compreendida pelos padres como uma 

possibilidade de continuação de seus ideais. A princípio, na década de 1970, a atividade não 

teve planejamento prévio, mas com o decorrer dos anos, os padres em constante diálogo e 

aprendizado com a nova realidade que se instaurava foram criando estratégias para que o 

turismo pudesse se desenvolver aliado aos preceitos na unidade.  

Um bom exemplo disso foi a criação da Comissão “Pró-Caraça” em 1973, na qual foram 

estabelecidos os pilares da reconstrução da área, que seriam peregrinação, cultura e turismo. 

Nesse âmbito cabe ressaltar a importância que os padres atribuíam ao entorno natural do 

colégio, cujo espaço estava em constante interação com a religiosidade do local (Zico, 1982). 

Apesar de existirem tentativas de tornar a unidade como um parque natural desde 1980, 

apenas em 1994 o Santuário do Caraça foi elevado a Reserva Particular de Patrimônio Natural, 

constituindo assim uma unidade de conservação privada. 

 

3.2 A cultura do Santuário do Caraça e o processo de globalização  

O caso do Santuário do Caraça se mostra bastante emblemático para os estudos de História 

Ambiental, uma vez que configura uma situação na qual o espaço natural está em constante 

diálogo com o cultural, além dos registros históricos de ocupação da área mostrarem que a 

presença humana, vinculada a uma religiosidade, buscou estratégias para conservar não 

apenas os elementos históricos, mas também a natureza circundante, que já esta foi e segue 

sendo ameaçada por contextos econômicos vinculados à mineração.  

Para Pádua (2012) a discussão ambiental na cultura contemporânea não está enfocada 

apenas nos elementos da natureza, mas principalmente na forma pela qual, as sociedades 

humanas se territorializam, e edificam os seus ambientes em torno das relações com os 

espaços físico-biológicos do planeta. Ao redor do planeta temos uma grande diversidade de 

concepções culturais e simbólicas em relação ao mundo natural. A maneira como diferentes 

grupos humanos e comunidades se posicional e se relacionam na prática com o espaço no qual 

vivem é, em grande parte, influenciada por essas concepções. 

Nesse sentido, o Santuário do Caraça emerge como exemplo interessante de análise, 

principalmente a partir de sua quarta fase, com o turismo. Compreender as concepções e 

práticas que envolvem a interação da cultura religiosa do local – instaurada desde o século 

XVIII no local – com a área natural, e a razão pela qual a mesma, em um período de incertezas, 

como o incêndio de 1968, optou por seguir instaurada na área, são questões interessantes de 

análise, quando existe o anseio de se pensar formas alternativas de interação com a natureza, 

bem como estratégias de conservação da mesma. 

Além disso, outros questionamentos parecem emergir, como exemplo a influência do 

turismo no contexto do patrimônio cultural (material e imaterial) existente. O contato com a 

alteridade repercute na possibilidade de modificações de percepções e ideais. Dentro do 

turismo, Dias (2006) enfatiza que as interações entre visitante e visitado geram mudanças em 

todos os atores que participam deste processo, criando um ambiente complexo de análise. 

Essas relações podem gerar impactos positivos e/ou negativos concomitantes um ao outro. 

No entanto, por ora é importante salientar que no cenário do Santuário do Caraça o turismo 

parece exercer também um importante instrumento econômico para os padres manterem sua 

cultura na constante interação com a área natural.  

A questão cultural bem como as concepções simbólicas sobre a natureza no interior do 

Santuário, tampouco estão desvinculadas do contexto de globalização. Giddens (1999) 
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esclarece que a o processo de globalização, amadureceu a partir do desenvolvimento nos 

sistemas de comunicação iniciados no final da década de 1960 e, para além do enfoque 

econômico, influencia também os aspectos políticos, tecnológicos e culturais.  

O processo de globalização afeta a reserva aqui pesquisada em diferentes escalas. No 

entanto, gostaríamos de ampliar neste artigo o olhar para as mudanças no âmbito cultural da 

unidade. Por um lado, temos como o turismo – facilitado e consolidado na atualidade em 

detrimento do desenvolvimento da tecnologia e da própria globalização – tende a induzir e 

criar outros modos de vida e interesses no interior da reserva. Além disso, cabe refletir também 

como a identidade tradicional religiosa existente se comporta e é influenciada pelo contexto 

global. 

Giddens (2005) traz elementos importantes para esta análise. O primeiro deles constitui 

no esclarecimento deste processo como não singular e bastante complexo, no qual as 

identidades ora se diluem na arena global, ora se fortalecem e ressurgem em várias partes do 

mundo. Contudo, este processo de emergência de identidades locais se dá de forma anárquica 

e bastante influenciada pelo encontro com o outro, ganhando novos contornos a partir da 

diferença.  

A identidade e a tradição no contexto da globalização parecem estar não mais duras e 

inflexíveis, mas sim inseridas em um contexto difuso e dinâmico (Santos, 1993). Sendo assim, 

analisar as memórias do Santuário do Caraça e as influências do ambiente natural nas suas 

narrativas e historicidade, implicam também em problematizar o contexto mais amplo no qual 

a unidade está inserida, bem como compreender as mudanças que a alteridade oriunda do 

turismo, provoca nos processos de transformação da sua identidade religiosa e da concepção 

de natureza embutida nesta. 

Considerando, todavia, a questão ambiental, faz-se importante considerar a inexistência 

no contexto atual de uma natureza e cultura puras. É nesse sentido, que Giddens (2005) 

explora a ideia do fim de tradição, não no sentido de desaparecimento, mas sim no encontro 

desta com o outro, reverenciado pelos inúmeros processos globais. Florescem assim, tradições 

renovadas em versões diferentes.  

A temática da identidade, bem como a percepção e simbologias inseridas nesta, parecem 

vivenciar na atualidade, um constante conflito. O processo de globalização ao facilitar o 

trânsito entre as fronteiras físicas, demonstra também resultar em elementos difusos da 

fronteira do tradicional no contexto cultural. Ao considerarmos a História Ambiental e os seus 

anseios em compreender a interação humana com a natureza, bem como a concepção da 

primeira em relação à segunda ao longo do tempo, temos a necessidade de analisar as 

“contradições de lugares e as experiências vividas”, em muitos casos a partir de recortes 

geográficos e biofísicos concretos (Pádua, 2012: 35). 

Para tanto, o artigo trará no próximo item as aproximações realizadas com membros da 

dinâmica do Santuário (padres, coordenação ambiental, turistas) que permitem explorar as 

concepções do ambiente local e as dinâmicas surgidas a partir do final do colégio em 1968 e 

início da atividade turística, enquanto estratégia de resiliência e renovação da cultura local, 

frente à problemática ambiental daquele período. Desta forma, os dados oriundos das 

entrevistas e da observação participante empreendida na área, buscam analisar o espaço do 

Santuário do Caraça na transição de espaço religioso para espaço turístico, à luz do conceito 

de fronteira de Santos (2002), interagindo com as ideias empreendidas por Giddens (2005) 

sobre a tradição no processo de globalização. 
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3.3 O Santuário do Caraça como fronteira 

Além da heterogeneidade detectada entre aqueles que chegam ao local, observamos um 

Santuário como resultado de interesses que se entrelaçam produzindo situações curiosas.    

Para o campo da História Ambiental, Pádua (2012: 31) confirma a necessidade de darmos 

importância ao ser humano, quando empreendemos um olhar sobre o mundo biofísico. Os 

estudos devem considerar que este último não se apresenta de forma “direta, positiva e 

imediata à percepção humana”, uma vez que nossos atos estão sempre pautados por sentidos 

e compreensões de mundo. Desta forma, a interação com os recursos naturais e a valorização 

de determinadas paisagens e espaços, expressam de forma clara uma historicidade. 

Os usos do espaço do Santuário do Caraça refletem os efeitos dinâmicos intrínsecos à 

historicidade. Focaremos aqui no período após 1968, no qual a chegada do turismo cria 

oportunidade e confrontação para com o espaço e a subjetividade religiosa existente criando 

processos de reinvenção na busca pela conservação patrimonial (cultural e natural). Desta 

forma, propomos o Santuário como espaço de fronteira. Bruhns (2007: 87), ao colocar a 

natureza como tal, define: 

 

Pensar a natureza como espaço de fronteira significa que esta está mal delimitada, 
portanto, imprecisa. As relações sociais estabelecidas aí terão características de inovação 
e instabilidade, pois os que chegam trazem hábitos e os que já estão reconhecem na 
diferença oportunidades de enriquecimento. Oportunidades facilitando novos 
relacionamentos, novas invenções de sociabilidade, que se transformam em algo herdado, 
de onde se alimentam sucessivas identificações, que se agruparão por memórias mais ou 
menos traiçoeiras, constituindo o que é designado por identidade. 

   

O novo público provocou um sentimento de flexibilidade na tradição Caracense. Um 

exemplo é a relação com as tradicionais missas diárias. Estas continuam sendo realizadas, 

contudo a obrigatoriedade da presença não é requisitada entre àqueles que visitam o local. 

Em um contexto mais amplo da tradição, Giddens (2005) nos ajuda com a compreensão deste 

cenário. Para o autor, o contexto onde a tradição está inserida pode mudar, no entanto, esta, 

dotada de uma verdade, fornece uma estrutura para a continuidade no encontro com o 

outro. A modernidade implica em cada vez menos vivermos a tradição de maneira tradicional, 

ou seja, através unicamente de seus rituais e simbolismo, mas sim no encontro dos seus 

limites com o da alteridade.  

 Contudo, a chegada do novo não é imune a conflitos, como sucede em todos os 

processos de reinvenção. Pereira e Carrieri (2005) enfatizam a ampliação dos papéis 

assumidos pelos padres. Somam-se as atividades econômicas às tradicionais educativas e 

religiosas. Contudo, os valores que lapidam a gestão do novo espaço turístico também 

permeiam os pilares identitários da histórica do Santuário do Caraça. Em conversa com um 

dos padres, ele resgata as bases na qual o Santuário foi pensando na década de 1970: 

Peregrinação, cultura e turismo. Desta forma, ele reflete como o viés educativo esteve 

sempre presente na cultura Caracense, desde os primórdios com as passagens de inúmeros 

pesquisadores na área até os dias atuais, onde ele pontua “hoje os nossos alunos são vocês”, 

referindo-se aos turistas presentes.  

 A vida na fronteira para Santos (2002: 348) se caracteriza pelo “Uso Selectivo e 

Instrumental das Tradições”, no qual as tradições se revestem das novidades oriundas do 

novo. O espaço religioso do Santuário do Caraça nesse sentido se amplia e inclui um conceito 

mais amplo de peregrinação. A fala da coordenadora ambiental exemplifica: 
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Vou dar um exemplo. Vou fazer uma comparação com Nossa Senhora Aparecida. Ali você 

vê que é um santuário com um único objetivo de peregrinação, as pessoas só vão ali para 

rezar, para buscar Deus, né. No caso do Santuário do Caraça, a gente fala que ele é mais 

complexo, porque tem pessoa que não vem só pela igreja, mas vem por um passeio, um 

passeio com a família, né. Mas querendo ou não, acaba sendo envolvida pela obra de Deus.  

 

 A busca por um Deus que anteriormente residia na compreensão católica também é 

ampliada para os cânones da natureza circundante. Observamos na continuidade do discurso 

da coordenadora: 

 

Ahh como dizem né, isso é particular de cada um. Às vezes é uma simples planta, ou um arco 

íris, ou um dia que a serra brilha mais. Então é assim, isso varia muito. Às vezes um 

acontecimento que, por exemplo, alguém se machuca e como as coisas aconteceram para 

ela ser atendida, medicada, ela acredita que foi uma obra de Deus.   

   

Entretanto, os conflitos entre o espaço religioso e turístico são proeminentes. Na 

atualidade, conforme observações em trabalho de campo identificamos um público com 

motivações heterogêneas, as quais podem gerar conflitos no interior do grupo de visitantes, 

bem como na relação destes com os preceitos religiosos pré-existentes. Estes, comuns a 

espaços de fronteira, são destacados por Santos (2002: 348) como novas formas de 

sociabilidade:  

 

Viver na fronteira significa ter de inventar tudo, ou quase tudo, incluindo o próprio acto 
de inventar. [...] Na fronteira, vive-se da sensação de estar a participar na criação de um 
novo mundo. As reservas de experiência e de memória que cada pessoa ou grupo social 
leva consigo para a situação da fronteira transformam-se profundamente quando 
aplicadas num contexto completamente novo [...]. 

 

Esse cenário pode ser analisado também pela reflexão que Giddens (2005: 55) faz sobre 

as tradições religiosas na modernidade. O autor discute como no mundo cosmopolita “mais 

pessoas do que nunca estão regularmente em contato com outras que pensam de maneira 

diferente delas”. Nesse sentido, concomitante aos papéis mutáveis da tradição, são inferidas 

no nosso cotidiano, novas dinâmicas que mergulham em uma relação complexa entre 

“autonomia de ação e compulsividade por um lado, e entre cosmopolitismo e 

fundamentalismo pelo outro”. No momento quando a tradição é confrontada, a realidade 

demanda uma experiência mais aberta e reflexiva. 

Cabe ressaltar que no contexto do Santuário pesquisado, a gestão de padres 

entrevistada ressaltou a abertura ao novo em um diálogo constante com os pilares 

(peregrinação, cultura e turismo) que conformam a tradição do espaço, buscando não 

descaracterizar o local nos processos de reinvenção de uso e ocupação do espaço. Este 

fenômeno remete para a subjetividade de fronteira descrita por Santos (2002: 354), no qual 

o novo percurso se orienta ora pelo paradigma dominante, ora pelo paradigma emergente. 

Desejando alcançar o segundo, sabe-se que é necessário navegar “ziguezagueando”, 

contudo, sempre mantendo um olhar no primeiro para guiar-se.  Fenômeno este relacionado 

com as navegações de cabotagem descritas pelo autor. 

A discussão de tradição empreendida por Giddens (2005) traz elementos substanciais 

para a análise. Ao contrário do que o Iluminismo buscava, o autor reafirma a importância das 
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tradições na sociedade, uma vez que estas dão continuidade e base à vida. Seguir um 

caminho totalmente eclético constituiria uma passagem sem foco e direção. Contudo, na 

modernidade a tradição acarreta novos comportamentos que extrapolem o “tradicional” e 

encontrem novos fundamentos na interação ativa com outras formas de vida. Assim, elas 

logram a sua continuidade à medida que são justificadas no momento da comparação com o 

diferente. 

A relação de cabotagem pode ser observada nos papéis de gestores assumidos pelos 

padres. Ao longo dos processos de contratação de funcionários para os serviços turísticos 

são os padres quem intermediam e protagonizam as escolhas, embora exista na atualidade, 

um profissional de recursos humanos que os auxilie neste processo.  

Pereira e Carrieri (2005) identificaram a presença substancial dos valores sociais ao invés 

dos puramente econômicos na contratação de funcionários. Existe na gestão do Santuário, 

uma preferência por oferecer treinamento aos funcionários provenientes das redondezas, 

do que os substituir por mão de obra mais qualificada que esteja longe da região. Com isso, 

existe uma busca pela redução da desigualdade e da exclusão. Desta forma, segundo os 

autores, há um afastamento das relações de troca comerciais entre clientes e vendedores 

característica das empresas contemporâneas. 

Os efeitos dessa relação são percebidos de forma qualitativa pelos turistas que 

destacam em seus discursos a relação de amabilidade construídas entre eles e as pessoas 

que trabalham no local. Este efeito inclusive garante, segundo discursos coletados, o desejo 

pelo retorno ao local em outras oportunidades. Conforma observamos na fala do hóspede 

M. carioca, bacharel em direito, visitante de uma década do santuário:  

 

Eu não consigo ficar sem vir aqui. Uma vez fiquei um ano e jurei pra mim mesmo que nunca 

mais faria isso. O Santuário do Caraça é isso daqui, essa relação calorosa, essa conversa 

entre as pessoas, esse carinho do pessoal que trabalha aqui, essa desaceleração de tudo. 

 

Nas trilhas dos novos papéis assumidos pela direção do Santuário, a coordenação 

ambiental faz um relato interessante: 

 

Eu não sei se eu comentei com você, mas cada dia a gente vai vivenciando uma situação 

diferente, né. A questão é de orientação jurídica por falta de uma placa. Aconteceu num 

parque nacional, a pessoa escorregou numa cachoeira e quebrou a bacia, ela 

automaticamente moveu um processo contra o governo. Ela só não ganhou a causa, porque 

o parque provou pra ela que tinha uma placa ali dizendo que era um local escorregadio. Essa 

foi a palestra de um promotor de justiça no Rio em um congresso de montanhismo. Então, 

se não fosse aquela placa, a pessoa teria ganho o processo. Uma vez que você abre as portas 

pra visitação e cobra por um serviço, quem responde por essas pessoas é a empresa. Não 

responderia se você não cobrasse. Mas como manter a área se não cobrarmos? Como você 

seleciona um público? Querendo ou não seremos reféns de placas, mas assim evitando a 

poluição visual. 

 

 Isso nos remete ao que Santos (2002: 350) chama de caráter de promiscuidade de 

estranhos e íntimos, de herança e invenção. Estar na fronteira segundo o autor, exige de 

forma poética, esperar “por quem quer que seja incluindo Godot”. Isso inclui a importância 

dada a todos que chegam, incluindo a sua subjetividade, como alternativa de encontrar na 

diversidade as “oportunidades para o enriquecimento mútuo”. Existe no discurso da 

coordenadora a oportunidade de melhorar a infraestrutura não apenas para o visitante, mas 
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também na busca por evitar impactos na própria estrutura física e imaterial da reserva. 

Observamos também outro espaço na relação com o turístico e o religioso, ou seja, o natural 

(em forma de RPPN). 

 Observamos então os diferentes usos e concepções lapidando o espaço total do 

Santuário do Caraça. De um lado temos o espaço sagrado, congregando religião, 

espiritualidade e natureza e de outro àquele considerado profano, desenhado pelo turismo. 

Contudo, este último possibilita a conservação do primeiro através de processos dinâmicos 

de reinvenção e construção identitária, abrindo novas possibilidades em relação à tradição. 

As subjetividades transitam não apenas remodelando o patrimônio material, mas também o 

espaço simbólico daqueles que o experienciam nos seus mais diferentes interesses e ações. 

Sendo assim, o cenário observado no Santuário do Caraça enquanto espaço de fronteira, 

parece caminhar no sentido proposto por Giddens (2005) no âmbito da tradição na 

modernidade. Ao passo que o enfoque da tradição transita no encontro com a alteridade, 

novas dinâmicas são inferidas no seu cerne, gerando espaços de maior liberdade e 

autonomia, porém de igual forma dotados de certa imprevisibilidade e complexidade. Ao 

congregar o turismo como mais uma atividade do seu espaço, a reserva se confronta com 

novas percepções e ideias, cuja interação necessita estar em constante reflexão, a fim de que 

valores importantes do seu grupo cultural não se percam neste processo. 

 

4. Considerações finais  

Este trabalho buscou as primeiras aproximações com o turismo do Santuário do Caraça, pois 

justamente objetivou realizar um mapeamento das diferentes valorações do espaço da 

unidade, de forma que a compreensão dos usos respectivos fosse facilitada. No âmbito da 

História Ambiental, conforme nos evidenciou a bibliografia apresentada, faz-se importante 

entender e analisar as diversas simbologias e percepções culturais em relação ao ambiente, 

pois estes nortearão as ações sobre o mesmo. 

 No caso do Santuário, observamos um território biofísico peculiar, onde existe o 

encontro de ecossistemas relevantes como a mata atlântica e o cerrado, que conferem ao local 

uma biodiversidade expressiva. Contudo, o espaço também se insere em um contexto 

emblemático, de intensa exploração por mineração, o que acaba inferindo em constantes 

ameaças ao patrimônio em questão. E nesse intermédio, está uma cultura religiosa, cujo 

vínculo com o espaço já se dá há três séculos, desenhando as formas de uso com o mesmo. No 

entanto, outro elemento importante também desponta nessa complexidade, que é o uso 

turístico, presente desde o início da década de 1970, período em que o mundo experimentava 

embates com a questão ambiental com enfoques políticos e de movimentos contraculturais. 

 O turismo pelas primeiras aproximações observadas na subjetividade de fronteira, 

parece despontar como elemento fundamental na atual conjuntura da unidade. Ao passo que 

atua como possibilidade real de manutenção econômica da área pela congregação religiosa, 

repercute também na apropriação do espaço natural, bem como na reestruturação da tradição 

existente, no contexto mais amplo da modernidade e da globalização. Esse cenário, difuso e 

complexo, gera instabilidade ao mesmo tempo que propõe uma oportunidade de 

continuidade da cultura local interagir com o espaço natural. Para além de dualidades nesse 

aspecto, observamos imbricações relevantes para estudos futuros. Começam a emergir 

questionamentos como, em que medida o turismo pode configurar-se como estratégia de 

aperfeiçoamento da conservação de áreas patrimonais? Além de, como determinadas culturas 
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se comportam para defender sua tradição e o seu ambiente, em contextos mais amplos de 

globalização e intenso debate ambiental, na arena global? 

 A compreensão dessas interações entre o local e o global, a partir de análises empíricas 

de contextos regionais específicos parece ser uma opção dentro dos estudos de História 

Ambiental (Drummond, 1991; Leff, 2005; Pádua, 2012; Sedrez, 2002). No entanto, estes estudos 

demandam um enfoque que ultrapasse o campo disciplinar e se estruture na interação com 

outras áreas do conhecimento. Drummond (1991) aponta o diálogo com as ciências naturais, o 

sentido de se compreender por exemplo, as nuances que a ecologia de paisagem possibilita 

para análise do território na escala temporal. Assim, os dados podem interagir 

constantemente com os elementos qualitativos oriundos das memórias e narrativas coletadas. 

Outro enfoque citado pelo autor que parece ser relevante para os estudos do Santuário do 

Caraça é o entendimento dos ciclos econômicos nacionais. Nesse interim, poderíamos 

repensar como a exploração de recursos minerais influencia no território da reserva em 

questão, ampliando e aprofundando as análises empreendidas. 

 A passagem do espaço religioso para o turístico, durante a década de 1970, bem como 

a permanência desta atividade (turística) até os dias atuais - facilitando a permanência do 

Santuário, bem como seus aspectos culturais e naturais -, configuram-se como questões 

interessantes de estudo para a atual conjuntura da problemática ambiental. Isto é, o turismo 

se mostra como uma possível atividade capaz de fomentar processos de conservação natural, 

através da participação dos valores culturais na gestão. 

Para além do bem e do mal, o turismo facilita a interação entre diferentes culturas durante 

o encontro entre visitante e visitado. A atividade hoje é um dos grandes setores de serviço que 

foi amplamente facilitado pelo processo de globalização. As barreiras geográficas parecem ser 

momentaneamente diluídas nessas experiências, e como assinala Santos (2005: 48) a 

intensificação de contatos “abriu novas oportunidades para o exercício da tolerância”, 

contudo é real também que “têm surgido novas formas e manifestações de intolerância, 

chauvinismo, de racismo, de xenofobia e, em última instância, de imperialismo. ”.  O futuro, 

portanto, é eminentemente desenhado pelo risco. O mundo no contexto de modernidade não 

fica limitado em uma única área territorial, mas se faz sentir mundialmente e isso implica 

consequências para a tradição (Giddens, 2005). 

É nesse contexto complexo que a realidade do Santuário do Caraça parece estar se 

desenvolvendo. Considerando esses elementos que lhe conferem um viés peculiar de análise, 

é importante ressaltar que a partir dos questionamentos aqui apresentados, o estudo na 

mesma terá continuidade nas pesquisas dos autores deste trabalho. Sendo assim, a História 

Ambiental apresentada como marco teórico propõe de fato, que o estudo das transformações 

do ambiente no passado constitua exercício fundamental para se pensar o futuro (Florez, 

2002; Moran, 2010). De forma bastante clara, observamos um diálogo entre patrimônio 

cultural e desenvolvimento sustentável em amplo curso e importante desenvolvimento. 
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Resumo 
 

As migrações da Península Itálica para o sul do Brasil datam da segunda metade do século XIX. As 
adaptações ao novo território marcaram as práticas culinárias desses grupos. Este artigo apresenta 
a situação atual das comunidades originadas na imigração, em termos de suas práticas alimentares 
associadas às festas locais e, consequentemente, ao turismo. O procedimento metodológico 
retomou pesquisas anteriores no mesmo local, utilizando seus dados primários. Depois, realizaram-
se entrevistas semiestruturadas com mulheres, que atualmente vivem na mesma comunidade. Os 
resultados comparados mostram mudanças associadas à origem dos ingredientes, uso de novas 
tecnologias e introdução de produtos industriais, bem como uma nova organização nos menus. 
Pratos cotidianos tornaram-se parte da chamada comida de festa, depois apresentados aos turistas 
como marcas de identidade da comunidade local. 

 
Palavras-chave: gastronomia; alimentação ítalo-brasileira; comida de festa; Antônio Prado-RS, Brasil. 

 

Abstract 
  

Migrations from the Italian peninsula to the south of Brazil date from second half of nineteenth 
century. Adaptations to the new territory marked culinary practices of these groups. This article 
presents current situation of communities which originated in immigration, in terms of their food 
practices associated with local feasts, and, consequently, with tourism. The methodological 
procedure took up previous research in the same location, using its primary data. Afterwards, we 
conducted semi-structured interviews with women who currently live in the same community. 
Compared results show changes associated with origin of ingredients, use of new technologies and 
introduction of industrial products, as well as a new organization in menus. Everyday dishes have 
become part of the so-called feast food and are presented to tourists as marks of local community 
identity. 

 
Keywords: gastronomy; Italian-Brazilian food; feast food; Antonio Prado-RS, Brazil. 

 
 

1. Introdução 

A relação entre gastronomia e turismo (food tourism) apresenta, ainda poucas pesquisas 

acadêmicas, com estudos mais consistentes apenas a partir da década de 1990, no âmbito do 

que se marcará como Pós-modernidade. Nas décadas finais do século XX, constata-se a 

ampliação conceitual no entendimento da Cultura, passando a ser reconhecido, como produto 

cultural, entre outros, a gastronomia. Há, ainda, uma ênfase no passado, na nostalgia e no 
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‘autêntico’, em muito associada às ruralidades e nelas, com destaque, a comida. Sims (2009: 

321) apresenta o “produto ‘autêntico’ como aquele que simboliza o lugar e a cultura da 

destinação” (ver também Du Rand & Heath, 2006; Du Rand, Heath & Alberts, 2003; Everett, 

2008; Gastal, 2006). 

Everett (2008: 339), por sua vez, defende que os estudos acadêmicos devem originar 

conhecimento turístico que destaque as diversidades, “demarcando um caminho para os 

estudos turísticos evoluírem para uma ciência social mais crítica e aberta para interpretação 

cultural”. Ainda segundo a autora, a comida pode indicar significados que enfatizarão o viés 

teórico da pluralidade, na experiência turística. Bertella (2011) destaca diferentes 

conhecimentos gerados nas pesquisas com foco na gastronomia, entre eles, a contribuição ao 

conhecimento em Turismo, ao conhecimento em gestão e marketing, e à reflexão sobre as 

relações local-global, entre outros. Destaca, ainda, que políticas em relação ao turismo 

gastronômico devem estar baseadas “nas peculiaridades e especificidades do terroir. Para tal 

são necessárias investigações que busquem tais especificidades, que posteriormente venham 

a alimentar redes e bases de conhecimentos” (Bertella, 2011: 355). 

O presente estudo trata da alimentação ítalo-brasileira considerando-a como expressão 

cultural, e como tal inserida nas propostas de turismo cultural no município de Antônio Prado, 

no Estado do Rio Grande do Sul. O turismo cultural é interpretado como uma atividade que 

visa estabelecer contato e vivência entre o turista e a população local através de experiências 

de compartilhamento de modos de vida, hábitos cotidianos e anticotidianos, manifestações 

artísticas, arquitetura, festas, alimentação, entre outras. Entende-se que para pensar a 

experiência é importante considerar o background cultural de turistas e da comunidade local. 

Neste sentido, a alimentação ítalo-brasileira não é tratada aqui no âmbito do turismo 

gastronômico, mas sim como um produto de consumo, cujo contexto se estabelece na 

condição de modos de vida cotidianos de alimentação de (i)migrantes itálicos e seus 

desdobramentos como comida cotidiana, comida de festa e oferta turística. Essas ideias 

permitem pensar os importantes processos culturais que envolvem os estabelecimentos dos 

migrantes no sul do Brasil, na segunda metade do século XIX, oriundos da península itálica, e 

que ainda na atualidade alimentam as identificações1 locais.  

A comida é uma das formas de refletir sobre tais processos, para tal considerando-se: (a) 

as receitas herdadas; os ingredientes utilizados, em especial se originados de espécies e 

variedades nativas; (b) as práticas cotidianas e as festivas, presentes nas comemorações 

comunitárias, familiares e turísticas, quando as práticas culinárias estão entre os principais 

atrativos nos eventos promovidos em torno da italianidade; (c) os rituais associados ao 

preparo e ao consumo dos pratos; e, não menos importante, (d) os imaginários associados, 

que levam à valorização de pratos vistos como tradicionais e, nessa condição, arrolados como 

patrimônio imaterial pelas autoridades patrimonialistas. Os imaginários alimentam e são 

alimentados por discursos, levando a que a comida se inclua como item de identificação do 

grupo.  

Para tanto, como procedimentos metodológicos foram retomados os depoimentos 

contidos nos projetos “Salvamento do Patrimônio Histórico e Cultural nas Áreas do Complexo 

Energético Rio das Antas” cujas falas dos depoentes, idosos na sua maioria, reportam às 

primeiras décadas do século XX, utilizando-as como documentos e dados primários; e o 

                                                           
1 Seguindo Hall (2003), utiliza-se identificação e não identidade, pois na atualidade, as referências a 
alimentar a autoconstrução dos sujeitos seriam mais complexas, em processos que tornam o território 
(antes sustentáculo das identidades), uma referência entre muitas outras. 
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“Inventário da Diversidade Cultural da Imigração Italiana: o Talian e a Culinária”,2 estudo que 

trata da cozinha rural, por sua interligação direta com os recursos locais, sendo assim uma 

cozinha rigorosamente territorial. De outro lado, o tipo de transmissão da cultura, inclusive a 

gastronômica, no âmbito de tal ruralidade, se faz pela transmissão familiar, no meio 

doméstico, e pelo aprendizado na(s) rede(s) de vizinhança, com pouca influência externa, e 

que tende a se incorporar também na tradição local preexistente (Piazza & Pozenato, 2005). 

Destaca-se a importância metodológica dos dois projetos, que inventariaram a memória, 

apoiados na História Oral. Os dados neles contidos permitem reconstituir o contexto em que 

se compõe essa cozinha rural ‘da colônia’, que se quer ‘italiana’ nos imaginários locais, e sua 

rede de relações com a tradição e o território. 

Prosseguindo com a História Oral como base metodológica, a atualização da pesquisa 

realizou novas entrevistas, com roteiro semiestruturado, com sete senhoras que, no ano de 

2015, viviam em Antônio Prado (2015), buscando atualizar com depoimentos contemporâneos, 

os dados das pesquisas anteriores. Os nomes das entrevistadas são fictícios, para preservar a 

sua identidade. Foram ouvidas as senhoras Júlia, 76 anos; Lina, 69 anos; Rosa, 61 anos; Gema, 

60 anos; Beatriz e Inês, 57 anos; e Vera, 53 anos. Para a análise, os dados foram elencados em 

indicadores que emergiram do corpus de pesquisa, sendo selecionados três para o presente 

artigo, quais sejam: almoço festivo, almoço de dia de festa e almoço de domingo. O texto a 

seguir inicia por destacar a formação culinária da cidade de Antônio Prado para, a seguir, 

abordar as refeições coletivas que são o almoço festivo, o almoço de domingo e o almoço de 

dia de festa, com respectivas reflexões das autoras. 

 

2. Turismo e gastronomia 

Everett (2008: 338, 346) caracteriza como turismo gastronômico, “a visitação a produtores 

agrícolas primários e secundários, a festivais gastronômicos, restaurantes e locais específicos 

[...] com o desejo de experienciar um tipo particular de comida ou a produção de uma região 

específica”. Tais visitas seriam instigadas por imaginários “conectados como algo perdido no 

passado”, levando a busca por lugares onde estariam expostos “a certos cheiros, sabores e o 

toque de certos alimentos”. 

Outros autores indicam o turismo gastronômico como um nicho de mercado, também 

associado ao segmento de turismo alternativo, baseado na agricultura, na cultura e na 

infraestrutura turística, como aquele em que os turistas desejariam, antes do que novos 

lugares, novas experiências. Nesses termos, a comida deixaria de envolver apenas resorts, 

hotéis e restaurantes, para significar a experiência no e com o local (Du Rand & Heath, 2006; 

Sims, 2009). O turismo gastronômico acrescentaria ao local: reconhecimento cultural; 

promoção turística; incentivo à produção agrícola; competitividade; um indicativo da relação 

global-local; atração de um turista com padrões de consumo e preferências específicas, 

levando ao respeito aos ecossistemas do lugar (Nummedal & Hall, 2006; Du Rand et al., 2003).  

Para Du Rand e Heath (2006: 6), em termos práticos, “a identidade nacional é refletida e 

reforçada pela experiência gastronômica que oferta”. Nummedal e Hall (2006), investigando 

as práticas do setor e a percepção local sobre a produção de alimentos na Nova Zelândia, entre 

                                                           
2 A pesquisa é objeto do Convênio de n.º 701773/2008, celebrado entre o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto Vêneto – Associação Cultural-Educacional Novo 
Vêneto, que teve como partícipes a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Federação das Associações 
Ítalo-Brasileiras do Rio Grande do Sul (FIBRA-RS). 
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outros, destacam a necessidade de ‘educar’ (aspas dos autores) os membros da cadeia local 

de comida, sobre os benefícios da relação com o turismo, destacando o consumidor como um 

elo importante nesta cadeia. Isso seria alcançado, primeiramente, por pesquisas que levem ao 

maior conhecimento sobre a diversidade e a cultura alimentícia local. Só assim, sob o ponto de 

vista do mercado, a gastronomia reforçaria a imagem do lugar, sua competitividade e 

sustentabilidade, beneficiando produtores tanto da agricultura familiar como da indústria 

alimentícia, ao agregar valor de marca aos seus produtos (Du Rand & Heath, 2006). 

Considera-se também a forte ligação entre o alimento e os valores, as crenças e o estilo 

de vida dos sujeitos envolvidos no seu preparo e consumo, ou seja, a comida materializando 

modos pessoais e coletivos de ser, fazer, viver e estabelecer relações, que vão além do 

alimentar-se (DaMatta, 1986). Compreende-se a partir de Alfonso (2005), que a forma como o 

alimento é produzido, elaborado e consumido traduz a maneira como os indivíduos de 

diferentes sociedades projetam as suas identidades. Tem-se, que a comida está vinculada à 

cultura do lugar, aos alimentos ali produzidos e ao modo como são combinados ao serem 

preparados. Ao tratar do trabalho cotidiano nas cozinhas, Certeau, Giard e Mayol (2011) 

defende que este é uma forma de unir matéria e memória, vida e ternura, o presente e o 

passado, a invenção e a necessidade, a imaginação e a tradição, tudo imerso nos gostos, 

cheiros, cores, sabores, formas, consistências, atos, gestos, movimentos, coisas e pessoas, 

calores, sabores, especiarias e condimentos. 

Este conjunto de elementos que compõem o ato alimentar impregna as representações 

simbólicas que conformam identidades e, em muitos casos, patrimônios locais. Por outro lado, 

modos de produção, saberes, fazeres, rituais de comensalidade e festas, entre outros 

associados ao alimento, são atualmente percebidos e incorporados pela sociedade como 

produtos de consumo turístico. Para Schlüter (2003), a gastronomia está entre as novas 

demandas dos turistas, por se tratar de uma manifestação em evidência em outras esferas 

sociais e culturais. Segundo Gastal (2003), a contemporaneidade trouxe a revalorização das 

minorias étnicas e das ruralidades, levando à reconstrução das tradições locais, a partir de 

imaginários associados à autenticidade e pureza. Promove-se, assim, crescente oferta de 

comidas étnicas ou regionais tradicionais no contexto do turismo, tanto para consumo local 

como na sua incorporação a guisa de souvenir gastronômico, presentes nos itens de compras 

dos turistas. O alimento e a alimentação, para além de sua tradicional presença entre os itens 

necessários à infraestrutura da oferta turística, passam a ser destacados também como 

atrativos. 

 

3. Formação culinária de Antônio Prado 

Os primeiros migrantes chegaram ao local onde hoje está a cidade de Antônio Prado em 1886, 

procedentes já por migração interna, vindos de outras colônias do sul do Brasil. Tratavam-se 

de camponeses vindos de territórios que hoje formam a Itália, como os vicentinos, beluneses, 

mantuanos, cremoneses, trentinos, entre outros. Na atualidade, o município de Antônio Prado 

apresenta 13,285 habitantes, com uma taxa de analfabetismo de 4,81% e expectativa de vida 

de 75,07 anos, com um IDH de 0,758, e um PIB per capita de 7,724 euros.3 Importante 

destacar que a localidade integra uma região com forte apelo turístico, no extremo sul do 

Brasil. Destaca-se dos demais na região, por um acervo arquitetônico composto de quarenta e 

oito edificações em madeira, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

                                                           
3 Conforme câmbio em 08 outubro 2016. 
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Nacional (IPHAN), e pela qualidade associada à gastronomia ali praticada, que ganha 

visibilidade através de duas festas anuais, de apelo turístico: a Noite Italiana e a Festa 

Nacional da Massa (Fenamassa).  

Os primeiros grupos de migrantes a se estabelecerem em Antônio Prado defrontaram-se 

com áreas ainda de mata virgem, sendo necessária a derrubada de árvores para abertura de 

clareiras e, só então, se dando o cultivo. Com isso, houve uma adaptação das técnicas, dos 

procedimentos de cultivo, dos hábitos alimentares e de toda cultura culinária. Herédia e Tronca 

(2016: 346), referindo outra localidade da região, mas de mesmo perfil geográfico, explicam 

que o “local era semelhante ao deixado na terra de origem, marcado pela presença de morros 

e por terrenos com pedras, onde os recém-chegados realizavam uma agricultura de 

subsistência, já que a situação geográfica não era propícia à agricultura extensiva ou à criação 

de gado”.  

Tais situações adversas, entretanto, não seriam muito piores que aquelas das terras de 

origem, pois, segundo as mesmas autoras, a “crise econômica que marcou o final do século 

XIX foi um cenário que a maioria dos imigrantes italianos não esqueceu, sendo a fuga da miséria 

o principal motivo do abandono à pátria. De regiões bastante distintas, muitos foram 

obrigados a emigrar para sobreviver” (Herédia & Tronca, 2016: 346). Depois de estabelecidos, 

há o isolamento na Colônia – denominação dada às terras concedidas pelo Governo aos 

imigrantes –, pela falta de estradas, pela carência de recursos financeiros, pela inexistência de 

comércio local onde pudessem adquirir produtos e colocar para comercialização a produção 

da propriedade rural. Este cenário leva a mudanças importantes nos modos de vida cotidianos 

das famílias imigradas, sendo a alimentação apenas um dos campos afetados (Lorenzoni, 

1975). 

Montanari (2013) relata que, historicamente, quando há carestia e redução da variedade 

de produtos alimentícios, são desencadeadas estratégias de sobrevivência que têm como 

regra comum a busca pela permanência, o máximo possível, das práticas alimentares 

cotidianas, ou seja, o mais próximo da cultura original dos grupos sociais. O que se mostraria 

similar nos casos de penúria seria que, na maneira de adaptar a produção agrícola tendo em 

vista a substituição de ingredientes e receitas, haveria a permanência de referências às práticas 

alimentares tradicionais. É nesta direção que o presente artigo busca refletir sobre as 

mudanças na comida ítalo-brasileira que se organiza nesse cenário sócio-histórico, de produto 

de consumo à expressão de patrimônio cultural ligado ao turismo, em Antônio Prado.  

As origens europeias dos migrantes reforçam o imaginário de italianidade, com discursos 

que reiteram as práticas culinárias locais como ‘cozinha italiana’ (Piazza & Pozenato, 2005), 

hoje utilizada como apelo turístico, em especial nos dois eventos já citados.  Isso leva a que se 

autointitule, por decreto municipal, como a “Cidade mais italiana do Brasil”, baseada na 

representatividade de seu patrimônio material e imaterial, este incluindo além da 

gastronomia, o dialeto vêneto ainda praticado, o artesanato, a religiosidade e os modos de 

vida de seu cotidiano, que mobilizariam as identificações da comunidade local com a 

italianidade, embora tais processos culturais hoje se deem em contexto multicultural, devido 

a migrações internas.  

Para Piazza e Pozenato (2010), um dos fatores determinantes na formação da culinária 

local foi o seu isolamento nas décadas iniciais, devido à ausência de acessos que conectassem 

a cidade com outras regiões do Estado e do país. Como resultado desse isolamento geográfico 

no período, os ingredientes utilizados nas cozinhas eram produzidos na propriedade rural, sem 
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acréscimos externos. Ainda segundo os mesmos autores, o processo histórico de formação 

da cozinha de imigração italiana de Antônio Prado passa por três fases e expressa a 

diversidade cultural deste fenômeno. São elas: fase da construção, fase da consolidação ou 

afirmação e fase de expansão ou reconstrução. 

  A fase de construção apresenta como aspectos principais: (a) as trocas de saberes 

culinários entre os familiares de imigrantes, que provinham de diferentes tradições 

alimentares no norte da Itália; (b) a ampliação das famílias através dos casamentos da 

segunda geração; (c) a identificação, teste e incorporação de produtos e ingredientes locais, 

tais como a da farinha de mandioca4, do melado de cana, de ervas, de frutas silvestres, do 

amendoim no lugar da amêndoa, e do pinhão; (d) e a aceitação de hábitos alimentares da 

tradição local, como o Churrasco5 e o Chimarrão.6 Esta fase dura por três gerações, iniciando 

por aqueles que emigraram, tendo como sequência as duas primeiras nascidas no Brasil, e 

finalizando na década de 1930. Ainda, as mudanças ocorridas se dão em âmbito doméstico, 

incluso nas refeições de domingo e festivas (Piazza & Pozenato, 2010). 

A segunda fase, denominada de consolidação ou afirmação, perdura por três ou quatro 

décadas, finalizando quando da inauguração da ponte do Passo Zeferino, em 1968. Esse 

período marca-se pela transição de uma cozinha doméstica para espaços coletivos, em que a 

‘festa do santo’7 nas paróquias católicas torna-se destaque, pois reúne a comunidade, recebe 

os ‘de fora’ e reagrupa famílias residentes em locais distantes. Com isso, há divulgação da 

comida pelos ‘de fora’ e se consolidam os modos de fazer na própria comunidade e com as 

famílias distantes. Há definição da sintaxe8 do almoço festivo da região, composto pela Sopa 

de Agnolini ou Capeleti, a Carne Lessa9 com saladas, a massa e as carnes, com poucas variações. 

Há, ainda, o consenso quanto a padrões de qualidade, tanto na escolha dos ingredientes como 

nos modos de fazer. A partir disto, alguns locais passam a ser identificados como lugares de 

referência por bem servir (Piazza & Pozenato, 2010). 

Para os autores, a terceira fase é nominada de expansão e tem duplo movimento. O 

primeiro deles é o ingresso da cozinha rural nos restaurantes urbanos, que se dá de duas 

formas: (a) o cânone festivo rural do almoço doméstico; (b) a festa do santo é transferida para 

os restaurantes, com incorporação de pratos de outras procedências, tais como a Polenta 

Brustolada10 e o Churrasco. O segundo movimento é a incorporação de trocas, inclusive no 

âmbito internacional, ou seja, há inserção de padrão de gosto entendido como sofisticado, que 

incorpora e até substitui ingredientes na cozinha tradicional, como o azeite de oliva no lugar 

da banha ou óleos vegetais, aceto balsâmico no lugar do vinagre de vinho, entre outros. 

                                                           
4Aipim:planta arbustiva da família das Euforbiáceas, nativa da Américado Sul, cuja raiz tuberosa é rica e
m hidratos de carbono, fibras e vitaminas, cuja raiz é largamente usada na alimentação, na forma 
original e em farinha (cf. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/mandioca, acesso em 
06 outubro 2016). 
5 Prato tradicional do sul do Brasil, em que a carne de gado é colocada em um espeto e assada 
diretamente junto ao fogo feito com madeira ou carvão. 
6 Infusão de erva mate, servida em porongo e sorvida através de uma bomba. 
7 Quando as comunidades já se organizaram em “capelas” – que têm a dupla função de ser centro 
religioso e centro de vida social – a rede de relações expande-se e passa a existir entre as comunidades, 
tendo a “festa do santo” como evento maior de socialização e também de negociação entre fronteiras 
(Piazza & Pozenato, 2010). 
8 Segundo Montanari (2013), a sintaxe corresponde à refeição, ao ordenamento dos pratos de acordo 
com critérios de sequência, de associação e de relação recíproca. 
9 Alimento preparado com carnes cozidas na água fervente, coadas e depois temperadas a gosto. O 
caldo era utilizado no preparo de sopas, especialmente a de Agnolini. 
10 Feita a partir de farinha de milho. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/mandioca
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No entendimento de Piazza e Pozenato (2010), a cozinha colonial de Antônio Prado é uma 

cozinha de pobreza (não cabe, porém, falar-se em miséria e em fome, que existiram, sim, nos 

primeiros anos da imigração e permaneceram como ameaça permanente sobre as cabeças das 

mães de família). Segundo os autores, a comida cotidiana seria simplória, as refeições incluíam 

um prato único, por vezes acompanhado por legumes ou carnes, devido à escassez de 

recursos, limitados a disponibilidades na propriedade, e ao ciclo sazonal. Com isso, os produtos 

abundantes tornam-se a base da alimentação cotidiana, com destaque na Polenta à base de 

farinha de milho, prato de sustento diário. Como consequência da ‘pobreza’ percebem-se 

invenções interessantes, como os pulmões do porco em quitute ou flores de abóbora fritas.  

Ainda segundo Piazza e Pozenato (2010), o agricultor fazia quatro refeições ao dia, a 

primeira delas uma refeição rápida, antes de ir para o local de cultivo, em geral com café, pão 

e alguma marmelada. A segunda, nominada colassión, era servida no meio da manhã, no local 

de cultivo, e incluía comida de sal e, algumas vezes, um copo de vinho; o almoço, chamado de 

pranzo, era considerado a refeição mais farta do dia, tendo normalmente a Polenta como prato 

principal, com algum acompanhamento. Algumas famílias serviam uma merenda do meio da 

tarde, chamada de merendin, própria das longas jornadas de trabalho no verão. O jantar, la 

sena, tinha como prato tradicional a sopa ou ministra, Polenta Brustolada e sobras do almoço, 

sendo servida no início da noite.  

Destaca-se a ausência de carnes e a presença de derivados, tais como o salame e outros 

embutidos de carne de porco, e o queijo, todos de produção doméstica. Estas refeições 

correspondem ao universo rural do século XX e, com o passar das décadas, houve 

modificações em função das mudanças na própria atividade produtiva rural, pelo acesso a luz 

elétrica, pela disponibilização de novos ingredientes, pela industrialização na alimentação, pela 

influência da mídia, entre outros fatores. Neste sentido, há consonância com Montanari 

(2008), quando aponta que o mecanismo de substituição incorpora estavelmente as variantes 

do sistema local, sobretudo na presença de produtos novos.  

 

4. Almoço festivo, almoço de domingo e almoço do dia da festa 

A reflexão em torno das refeições coletivas, que marcam momentos importantes na trajetória 

das famílias ítalo-brasileiras, se apoia em Woortmann (2006), quando se refere à refeição como 

um ato social e não privado, ritualizado, havendo diferenças entre o comer cotidiano (casa) e 

o comer cerimonialmente (em público). A necessidade de reproduzir relações sociais se 

materializa no caráter ritual e simbólico de convidar pessoas para comer. Sob essa perspectiva, 

o que está em jogo é o princípio da reciprocidade e da comensalidade. Deste modo, o ‘almoço 

festivo’, o ‘almoço de domingo’ e o ‘almoço de dia de festa’ permitem analisar as mudanças 

ocorridas nos modos de vida a partir das práticas alimentares ítalo-brasileiras. 

Segundo Piazza e Pozenato (2010), o ‘almoço festivo’ se insere no âmbito doméstico e 

refere-se, principalmente, às festas de casamento e, com menor ênfase, ao Natal, Páscoa e 

aniversários. Para o casamento, evento principal, compravam-se roupas novas, especiarias e 

ingredientes destinados à preparação dos pratos. A mesa de festa apresentava abundância e 

variedade, além de vinho, servido com generosidade. Quanto aos convidados, destacam-se os 

familiares dos nubentes e os vizinhos, estabelecendo relações de vínculo com aqueles que 

viviam mais próximos e a quem se poderia recorrer por qualquer razão. No Natal e na Páscoa 

eram preparados almoços festivos, mas limitados à família, sem ampliação do círculo de 

convivência. Destacamos os relatos de Lina, Júlia e Gema sobre seus casamentos: 
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No dia que eu casei, o pai fez uma recepção em casa, era bolinho de carne, bife empanado, 

bucho e caldo de galinha. Às nove horas foi servido. A sopa de pão, como era com caldo de 

galinha, caldo e pão, e depois o pai colocava bucho por cima, carne e salada. Casamos às duas 

horas da tarde, chegamos lá na casa do noivo, era seis da tarde, já era noite escura. Almoço 

não tinha, só café da manhã (Lina, 2015). 

 

No meu casamento, me lembro de que era uma torta, mas era torta mesmo, feita em casa. 

Que delícia! A minha mãe fazia torta no final do ano, a gente se reunia com os tios, era a única 

festa que tinha do ano, não tinha aniversário, não tinha nada. Como a gente morava no sítio 

tinha mais espaço, os da cidade, ia todo mundo para lá. Minha mãe fazia torta. Fazia bolo. O 

recheio era goiabada (Júlia, 2015). 

 

A nossa lá, goiabada, ela [mãe] pegava o suco da uva, fazia um creme, em vez de ser uvada. 

Tipo um ‘sugo’. Gente, eu me lembro! Eu sinto até hoje, fico com água na boca... Que delícia. 

Com coco, minha mãe fazia com coco, ameixa preta e uma marmelada, pro nosso casamento 

(Gema, 2015). 

 

Percebem-se as similaridades das falas das depoentes e do constatado por Piazza e 

Pozenato (2010) no que se refere à produção das comidas pelas mães e parentes para o dia do 

casamento, bem como a diferenciação entre a comida de festa e a comida cotidiana. Ainda, o 

relato elucida a capacidade da comida de remeter a lembranças familiares. Sob este aspecto, 

os relatos sobre a torta de casamento apresentam o que apontam Amon e Menasche (2008), 

de que a comida é uma voz que comunica, que manifesta emoções, sistemas de pertinências, 

significados de uma identidade coletiva que constrói a narrativa da memória social de uma 

comunidade. 

O Natal, segundo as depoentes, era uma festa religiosa, a celebração do nascimento de 

Jesus, através da participação na Missa do Galo. A confraternização familiar se dava no almoço 

e a comida era a mesma que a servida nos domingos. 

   

Esta ceia que tem hoje, não. Mas a gente comemorava com pinheiro, presépio e se tivesse 

sopa de Agnoline, frango ou Tortei, era boa, comida especial. No Natal era Agnoline ou Tortei 

ou frango, que era a mesma comida especial de domingo (Beatriz, 2015). 

 

O ‘almoço de domingo’ difere da comida cotidiana e é compreendido como o dia do 

‘comer bem’. Ele consolida o cardápio, a sintaxe padrão da cozinha da imigração italiana. De 

modo geral inicia com a sopa, precedido da Carne Lessa (cozida para a preparação do caldo, 

ou brodo), das saladas ou conservas em vinagre, um prato de carne acompanhado de massa, 

ou o Risoto, e por fim, os doces de sobremesa. O vinho acompanhava o ritual de almoço. Ainda 

para Piazza e Pozenato (2010), o almoço do domingo é um evento matriarcal.  

 

Domingo tinha uma coisa melhor, a sopa com uma carne. A mãe assava um frango no 

forninho. Polenta, pão, saladas. Nós tínhamos a horta, a nossa cenoura, rabanete, beterraba, 

raditi, brócolis, repolho, couve. Nós tínhamos tudo na horta, a mãe tinha tudo, pimentão, 

moranga. Saladas, nunca compramos. Época de moranga usava moranga, de abobrinha usava 

abobrinha. Nós íamos usando o que tinha na época. Fruta nunca faltava, tinha ameixa, maçã, 

goiaba essas, aquela com a casca verde, do mato, não sei como se diria, pitanga. Frutas e 

saladas à vontade, tudo da época. A gente comprava açúcar, café, casquinha do cacau, para 
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fazer. Café era para quando vinha visita11, mais no domingo, se visitava muito, no domingo as 

mulheradas se reuniam sempre (Beatriz, 2015). 

 
Se fazia também os Capeleti, naquela época, era massinha fina. Quando se fazia esta massa 

com Pien12, a massa tinha algum molho. O dia que se fazia Pien, era sopa de brodo e o Pien 

metade, e a gente cortava em rodela, ficava que nem salame, se colocava junto. Sempre tinha 

pão (Vera, 2016). 

 

Domingo, também, até carne de panela, tu podias cozinhar de noite, de dia estava bom, 

qualquer carne era dura, porque não tinha carne mole, que nem agora. Agora tu pega uma 

carne de pescoço, vai fazer uma sopa tu desmancha ela, antes de terminar [para] fazer o 

caldo. E uma vez era os ‘bois de canga’, como se diz. Seriam as carnes que não davam para 

fazer os bifes. Muitas vezes Tortéi era comida de domingo. Uma bela macarronada era comida 

de domingo (Rosa, 2016). 

 

A comida relatada tinha relação direta com os ingredientes produzidos pela família ou no 

âmbito local. Era elaborada pelas mulheres e mantinha uma relação estreita com a comida de 

procedência. Mesmo com troca de ingredientes, se buscava o sabor da casa, da Itália. Para 

Amon e Menasche (2013), a nostalgia dos sabores passados serve de inspiração para buscar e 

recriar práticas alimentares atuais ou, ainda, “o mundo das comidas nos leva para casa, para 

nossos parentes e amigos, para os nossos companheiros de teto e de mesa. Essas pessoas que 

compartilham intensamente de nossa vida e intimidade” (DaMatta, 1986: 53). 

Em relação à referência ao lugar da mãe como protagonista do ato de alimentar, de dar 

coesão à família, cada mulher cria seu próprio estilo, imprimindo seu toque especial, 

inventando uma maneira pessoal de caminhar através do recebido, do adaptado e do já feito, 

apropriando-se, desse modo, do saber. São os modos singulares de agir dependentes da 

ordem cultural, que diferem uma sociedade da outra. As hierarquias internas e os modos de 

proceder de uma geração a outra transformam as regras de ação e os modelos de 

comportamento (Certeau et al., 2011). Quanto às questões de aprendizado, Giard (2011) afirma 

que o interesse pela culinária exige uma memória múltipla: memória de aprendizado, memória 

de gestos vistos, das consistências. Para o autor, as práticas alimentares são objeto de 

aprendizado precoce, estando ligadas à primeira infância, ao mundo maternal; desta forma: 

“Comemos o que nossa mãe nos ensinou a comer – ou o que a mãe da nossa mãe nos ensinou 

a comer” (Giard, 2011: 219). 

 

A mãe –  era o sistema da nona –, sempre ela fazia, quando fazia Agnoline, eu sempre ali perto 

ajudando a moer [...]. Quando fazia Tortei, também ajudando a fechar. A gente vê, quer 

aprender, não precisa ficar dizendo, faz isto, faz aquilo (Júlia, 2016). 

 

                                                           
11 “Para esperar as visitas, a mãe fazia biscoito, Grostoli, biscoito de ovo, açúcar, um pouquinho de gordura, 
banha ou a gordura que a gente tinha era banha, leite, e não era muita coisa, a gente tinha a máquina de 
moer carne e tinha uma chapinha e saia o biscoitinho e a gente colocava nas latas, cozinhava no forninho a 
lenha, a gente não recheava nada, se fazia um bolo também nunca tinha cobertura” (Beatriz, 2016). 
12 Pien: embutido feito com a pele do pescoço da galinha, recheado com guisado de frango desfiado, 
(temperado com pimenta, sal, cebola, alho e tempero verde, em geral sal e folha de cebola) adicionado 
ao pão amassado (farinha de rosca), noz-moscada. Cozinha num caldo de galinha e serve fatiado. 
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Atualmente, a comida de domingo incorporou o Churrasco e a salada de batatas com 

maionese, descrita por Vera como segue: 

 

A comida de domingo é Churrasco de carne de gado, saladinha de batata, quando eu tenho, 

maionese feita com salsinha, ovo picado, cebolinha, sal e azeite de oliva; alface, mandioca a 

gente come no lugar do pão, carne de gado, carne de ovelha, um porquinho, coração de boi 

também, moela e coração de frango. Uso tudo da horta, o que tem em cada época e nos dias 

frios a gente faz Agnoline, em casa, fininho (Vera, 2016). 

 

A fala de Vera corrobora com a de Piazza e Pozenato (2010) ao apontar a incorporação do 

Galeto (ver Peccini & Campillo, 2012) como criação urbana e do Churrasco como tradição 

regional ‘Gaúcha’ (do Estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil), mas ainda assim 

verifica-se que há continuidade dos pratos tradicionais. A entrada destes pratos pode ser 

interpretada como um símbolo da Modernidade, permitindo o pertencimento com uma 

identidade – identificação associada a uma nova época, a da luz elétrica e da cidade.  

Em relação às sobremesas, nota-se que pertenciam às refeições de maior importância, as 

de domingo, de casamento e de Natal e, de modo geral, receitas simples, com o uso de 

ingredientes locais, produzidos no âmbito familiar, utilizando o leite, ovos, as frutas, o vinho e 

o suco de uva, entre outros.   

 

Minha mãe gostava que a gente fizesse pudim de leite, e ainda faço. Ela me fazia descascar o 

figo, ainda faço, fazer figo em calda e a moranga em calda, [que] ela fazia com as casquinhas 

duras. Nossa! Nos domingos minha mãe queria fazer, ela gostava que tivesse uma sobremesa, 

ela fazia creme de laranja, tudo em xícara pequena e depois se virava dentro do potinho e se 

colocava um cravinho em cima (Vera, 2015). 

 

Para Piazza e Pozenato (2010) o ‘almoço do dia da festa’ é representado pela ‘sagra’, que 

é a festa do santo padroeiro da comunidade e se constitui em um dos símbolos da cultura da 

italianidade trazida pelos imigrantes. Como evento religioso, inicia com a missa, procissão e, 

em alguns casos, a novena, seguindo-se de jogos variados, bem como banda de música (a 

mesma que acompanha, inclusive, a procissão) e os foguetes ou morteiros. Para elucidar, 

Gema e Lina relatam suas lembranças da ‘sagra’: 

 

Lembro da gasosa, era gasosa que chamavam, era laranjinha. A Grapete... Eu sou do tempo 

de Grapete. Eu ainda peguei o meu pai fazendo Spritzel em casa. A mãe fazia com abacaxi o 

refrigerante (Gema, 2016).  

 

Ia na missa rezar, depois a gente nem pegava o almoço, só a carne, ia para casa, porque a 

turma era muito grande. De tarde a gente voltava (Lina, 2016). 

 

Ainda segundo os autores, o destaque da ‘sagra’ está no almoço festivo, tradição trazida 

da Itália, quando se reúnem parentes, membros distantes das famílias e citadinos, este evento 

ativava o círculo virtuoso de trocas e era um momento de articulação matrimonial, namoros e 

casamentos iniciavam nestas festas, tanto entre a própria comunidade como com os 

convidados de outros lugares: 
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Ah, nestas festas, íamos na procissão, na missa, cantávamos, ganhava ou a mãe costurava 

roupa nova. Era uma festa. Tinha os parentes e os amigos de escola, era brincar, depois 

namorar também (Júlia, 2016). 

 

O cardápio e a execução do almoço de festa ficavam sob a responsabilidade das 

cozinheiras mais competentes da comunidade e era organizado do seguinte modo: inicia com 

uma sopa de Agnolini ou Capelèti, acompanhada de queijo parmesão ralado e pão de trigo, 

seguida de Lessa e Pien, acompanhado do Cren (raiz forte ralada e curtida em vinagre de vinho 

tinto), de saladas e de outras conservas de vegetais em vinagre. Os pratos quentes eram a 

massa ou Risoto, carne de galinha e de leitão. Inês relata, como segue, a Festa da Gruta em 

Antônio Prado: 

 

Na ‘festa da colônia’, na Festa da Gruta, a gente coloca ovo de colônia, mas não sei até quando. 

Como eu faço parte da comissão, a gente vai fazer Tortei na sexta-feira. A gente faz massa 

mesmo, aí a gente pega ovo de colônia, daí a fiscal [do Controle Sanitário de alimentos] não 

aparece lá, mas elas fiscalizam... Agora, dia 12 de outubro, a gente vai fazer a Festa de 

Aparecida lá, mas eu tive que pedir licença para ela para fazer os Agnolini, mas ela deixou 

fazer... Eles [Vigilância Sanitária] vêm, olham o local, dão umas explicações, os cuidados, 

enfim, o que não pode usar... Todos os anos na festa, uns dias antes, eles vêm e falam, para 

não dar problema e tal, se não se faz o Agolini ali, se faz o pescoço ali. A gente contrata uma 

cozinheira no caso, porque é muita gente, é quatrocentas, quinhentas pessoas, é para unir o 

pessoal. Disseram “não vai dar lucro esta festa”, mas não é visar lucro, é para visar o convívio 

do bairro, porque nem sempre eles vão na festa, mas para fazer o Agnoline eles vão, o pessoal 

se reúne, depois vai ter o café com o Grostoli (Inês, 2015). 

 

Para DaMatta (1986), a mesa reúne liberdade, respeito e satisfação, sendo um instante 

que permite invalidar as diferenças e oposições. Para o autor, é na mesa, através da comida 

cotidiana, que as pessoas comungam umas com as outras, num ato afetivo e sagrado, havendo 

a ênfase nas relações grupais e não individualizadas. No excerto de Inês e na constatação de 

Piazza e Pozenato (2010), evidencia-se a permanência de tradições como a preparação das 

comidas pelas cozinheiras mais experientes da comunidade, a manutenção das receitas 

herdadas, os modos de fazer, a origem dos ingredientes e os pratos identitários, que no caso 

são o Agnolini e o Tortei. Contudo, o que chama a atenção são as relações de reciprocidade 

que envolvem a programação da festa, mas que alcançam seu ápice na preparação dos 

alimentos pelas mulheres da comunidade. Neste contexto, Certeau et al. (2011: 20) relatam 

que: 

 

A preparação de uma refeição oferece aquela rara felicidade de fazer pessoalmente 

alguma coisa, dar forma a algum fragmento real, conhecer as alegrias de uma 

miniaturização demiúrgica que garante o reconhecimento daquelas que a consumirão 

através de inocentes e prazerosas seduções. 

 

Identificam-se na fala de Inês, ainda, questões que envolvem a origem, a qualidade dos 

alimentos, a forma de produção, a aprovação da fiscalização sanitária municipal e a percepção 

sobre risco alimentar. Neste caso, o exemplo está no ovo da colônia, ingrediente fundamental 

para a confecção das massas, prato emblemático na cozinha ítalo-brasileira de Antônio Prado. 

Este debate se insere na abordagem de Poulain (2013) sobre as dimensões sociais e culturais 
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do sistema alimentar como um conjunto de estruturas tecnológicas e sociais que permeia 

todas as etapas do processo de produção e transformação até chegar a cozinha, permitindo o 

reconhecimento do alimento como comestível. Estas questões colocam em debate a 

identidade do alimento e da comunidade, evidenciando as dificuldades que envolvem a 

permanência do saber fazer local, a qualidade dos produtos e o risco alimentar. 

Em relação à comida da Noite Italiana, evento turístico que recebe cerca de três mil 

pessoas por noite, e no qual se pretende reproduzir os costumes dos imigrantes italianos que 

chegaram à região há mais de 140 anos, a percepção de Júlia é: 

 

Comida inventada para festa... Tem gente que come copa, salame, queijo. Na minha casa não 

tem isto todo o dia, eu não uso copa, salame, toda hora. De pequena não tinha as conservas. 

Tinha, conforme a época, cebolinha no vinagre e pimentão, pepino - não consigo me ligar dele. 

Eu acho que eles estão fazendo uma forma de servir... Teve as mais diversas, foram mais de 

trinta e cinco. Foram diversas tentativas de comida, e agora uma comida que não faz mal para 

ninguém, uma comida que o italiano come, foi tirado a massa, tem frango, tem queijo, tem 

salada, tem chimia (Júlia, 2016). 

 

No excerto de Júlia é possível refletir sobre cultura e alimentação através do conceito de 

Montanari (2013), quando diz que a cultura é o ponto de intersecção entre tradição e inovação. 

É tradição por ser formada pelos saberes, pelas técnicas e pelos valores que nos sãos 

transmitidos. É inovação porque os saberes, técnicas e valores modificam a posição dos 

sujeitos, tornando-os capazes de vivenciar novas realidades. A comida da festa Noite Italiana 

mantém pratos que remetem a identidade dos ítalo-brasileiros, tais como a Polenta, o salame, 

o Galeto, porém a escolha dos mesmos está relacionada, em maior medida, com a capacidade 

de prestação dos serviços de alimentação e entretenimento tanto para moradores locais como 

para turistas, nesta fusão surge uma comida híbrida e multicultural, marcada pelas mudanças 

tecnológicas, a urbanização e o modelo de produção local ligado à agricultura.  

 

5. Conclusão 

Ao tomar como ponto de reflexão o atual momento do município de Antônio Prado, em 

termos de comidas de festa, evidenciam-se as mudanças expressivas na matriz de alimentação 

dos migrantes italianos desde a sua chegada até o momento. Na primeira fase as adaptações 

e substituições foram em todos os aspectos da vida dos migrantes, tanto em relação ao uso 

da terra, o saber fazer, os modos de produção, os tipos de cultivos, os produtos e ingredientes, 

as relações sociais, entre outras. Deste modo, entende-se que o processo de hibridação 

cultural transformou a comida tida como italiana, em ítalo-brasileira, ainda marcada por 

ruralidades, num processo de adaptações, substituições e apropriações tanto pelos imigrantes 

como pelos migrantes. Neste sentido, a cultura é um processo de montagem multinacional, 

uma articulação flexível de partes, uma colagem de traços que qualquer cidadão de qualquer 

país, religião ou ideologia pode ler e utilizar (Canclini, 2008). 

A segunda fase, que inicia em 1930 e tem seu término nos anos 1970, consolida os modos 

de vida do migrante, que apropriado das mudanças da primeira fase passa por um novo 

período de adaptação. A obtenção de luz elétrica, a industrialização, tanto alimentar como da 

agricultura, a mudança do rural para o urbano, a mídia televisiva, entre outros, são 

responsáveis por um novo estilo de vida e de alimentação. Novas mudanças ocorrem, nos 

horários das refeições, nos tipos e origem dos alimentos, que deixa de ser no âmbito rural e 

autossuficiente, para depender do supermercado. Importante também é o surgimento de uma 
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comida emblemática tratada como ‘italiana’, que reproduz pratos de uso cotidiano para dias 

de festa, e incorpora novos alimentos ao uso cotidiano. 

A terceira fase intensifica as trocas culturais e torna a cozinha ainda mais híbrida, vive as 

tensões sobre a qualidade dos alimentos, incorpora a industrialização alimentar da mesma 

forma que busca o retorno pelo alimento da roça e a comida da ‘mãe’, cria cardápios que 

mesclam Lasanha (comida nova) à Polenta e recriam uma comida identitária e patrimonial 

voltada ao turista, através das festas. Deste modo, mesmo que ocorra um processo de 

homogeneização dos modelos alimentares cotidianos, resultado da mundialização da 

economia alimentar, os produtos tradicionais continuam sendo elaborados. Os sistemas 

alimentares são dinâmicos e associam continuamente elementos de continuação e de 

mudança, conforme registra a literatura (Contreras & Gracia, 2011; Garine, 1987). 

Em relação à projeção turística que a alimentação ítalo-brasileira toma em Antônio Prado, 

através da Noite Italiana, percebe-se que a comida ítalo-brasileira é um demarcador de 

identidade local e, em consonância com o turismo gastronômico, apresenta a alimentação 

como símbolo do lugar e da cultura do destino, associada a agricultura e ao imaginário da 

policultura, da cultura e da infraestrutura, visando incentivo à produção agrícola local e 

competitividade na relação local-global e promovendo a atratividade turística para um nicho 

de mercado com perfil de consumo específico. 

Ainda, compreende-se que a 35.ª Noite Italiana representa o contexto histórico dos 

sujeitos de Antônio Prado, oportuniza uma experiência autêntica dos modos de vida locais em 

mudança, mas como produto de consumo turístico atende as demandas do público visitante 

e, neste sentido, as comidas fazem parte da trajetória da (i)migração italiana, mas são 

apresentadas e servidas para atender ao fluxo de visitantes e, a partir disto, é uma 

ressignificação importante das manifestações dos modos de vida locais e, como identitária, 

sujeita a mudanças e inovações, sendo que o turismo se coloca conforme aponta Bhabha 

(1998), como uma forma de produção de uma imagem de identidade, o que implica a 

transformação do sujeito em relação ao outro. 
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Resumen 
Con el objetivo de analizar la relación entre turismo culinario y patrimonio histórico se desarrolló un 
estudio de caso con enfoque cualitativo, que aborda el análisis de una comunidad productora de una 
sal milenaria en el centro de México. Las categorías de análisis fueron los actores sociales, el 
producto alimentario y el territorio. Los resultados muestran que la actividad turística presenta 
efectos ambivalentes hacia la reproducción social de un bien patrimonial alimentario con fuertes 
vínculos históricos. Se concluye que es necesaria una revisión de los retos y oportunidades que 
enfrenta el campo mexicano frente a la inserción del turismo rural como una estrategia de 
desarrollo.  
 

Palabras Clave: turismo culinario; patrimonio histórico; alimentos emblemáticos; desarrollo local. 

 

Abstract 
With the purpose of analysing the relationship between culinary tourism and historical heritage, a 
case study was developed taking a qualitative approach, which deals with the analysis of a 
community that produces millenary salt in central Mexico. The categories of analysis were the social 
actors, the food product and the territory. The results show that the tourist activity presents 
ambivalent effects towards the social reproduction of the historical-culinary heritage with strong 
territorial ties. It is concluded that a review of the challenges and opportunities facing the Mexican 
countryside is necessary, as regards the insertion of rural tourism as a development strategy. 
 

Keywords: culinary tourism, historical heritage, emblematic foods, local development. 

 

Resumo 
A fim de analisar a relação entre turismo e património gastronómico, neste artigo apresenta-se um 
estudo de caso, com abordagem qualitativa, no qual se analisa uma comunidade produtora de sal, 
milenar, no centro do México. As categorias de análise foram os atores sociais, o produto alimentar 
e o território. Os resultados mostram que o turismo tem efeitos ambivalentes na reprodução social 
de um bem patrimonial alimentar com fortes vínculos históricos. Conclui-se que é necessária uma 
revisão dos desafios e oportunidades que o México enfrenta face à opção do turismo rural como 
estratégia de desenvolvimento. 
 

Palavras-chave: turismo culinário, património histórico, alimentos icónicos, desenvolvimento local. 
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1. Introducción 

El turismo convencional experimenta importantes transformaciones, derivadas de sus 

repercusiones económicas, sociales y ambientales, lo que ha motivado que algunos nichos de 

mercado se orienten hacia el consumo de productos diferenciados. Una de las estrategias de 

diferenciación es la especialización territorial para generar ventajas comparativas (Aguilar & 

Moreno, 2013). 

Dentro de las formas de especialización territorial, se encuentran aquellas vinculadas con 

la producción de alimentos emblemáticos, siendo el turismo culinario una de las modalidades 

mejor acogidas por los turistas. El desarrollo de este tipo de turismo ha favorecido 

especialmente al espacio rural, donde la inserción de nuevas actividades supone una 

herramienta para la generación de ingresos complementarios a las actividades tradicionales 

(UNWTO, 2012). 

De acuerdo con Ellis y Kim (2015), los estudios sobre turismo y alimentos han sido 

categorizados en dos perspectivas disciplinares: la económica y social. Desde el punto de vista 

económico, se analiza el papel de los alimentos en la consolidación de destinos turísticos con 

identidad territorial (Ab Karim & Chi, 2010; Antun, Goh, Kim & Yuan, 2009; Cai, Lin & Pearson 

2011). Desde el punto de vista social se analizan las transformaciones que el turismo genera en 

los alimentos desde el punto de vista de la identidad cultural, en torno a conceptos como 

autenticidad, mercantilización e invención (Álvarez & Sammartino, 2009; Avieli, 2013; Gyimóthy 

& Mykletun, 2009; Ron & Timothy, 2013). 

Sobre la intersección entre turismo, historia y alimentos, se identifican estudios que 

abordan los casos de México y Suecia (Renard & Thomé-Ortiz, 2010; Renard & Thomé-Ortiz, 

2016; Rytkönen, 2016; Rytkönen, Bonow, Johansson & Persson, 2013; Thomé-Ortiz, Renard, 

Nava & De Souza, 2014). Dichos trabajos se centran en el análisis de los productos 

agroalimentarios que motivan los desplazamientos turísticos, con énfasis en las 

transformaciones de los sistemas productivos y la relación entre tradición y modernidad. Sin 

embargo, estos trabajos han soslayado el estudio de las dinámicas territoriales que implica la 

puesta en valor del patrimonio histórico-culinario, a través del turismo.  

La zona de estudio es Zapotitlán Salinas, Puebla, una comunidad rural del centro de 

México especializada en la producción de sal mediterránea, obtenida mediante procesos de 

evaporación en piletas de piedra, a partir del agua salada, extraída de pozos superficiales, 

producto de tiempos en que estas tierras eran mares jurásicos y cretácicos.  

El suelo de Zapotitlán presenta una acumulación de carbonato de calcio con capas de 

humus de mínimo espesor, por lo que el desarrollo de la agricultura es limitado y, desde la 

antigüedad, ha requerido de sistemas de riego en canales de piedra. La precaria calidad del 

suelo en conjunto con un clima semidesértico, hacen que las opciones productivas sean muy 

pocas. La pobreza y la falta de oportunidades empujan, a su población masculina, a migrar 

hacia Estados Unidos. Se estima que en los últimos veinte años ha emigrado más del 50% 

(SEDESOL, 2008).  

Los registros sobre la ocupación humana en Zapotitlán datan del Período Formativo (200 

a.C.); existen en la comunidad muestras de arquitectura monumental que abarcan hasta el 

siglo XIV, lo que se traduce en una ocupación de quince siglos (Castellón, 2006; 2007). En 

diversos periodos de la historia, Zapotitlán fue un lugar estratégico desde el punto de vista 

económico y político, lo que se asocia con la presencia de sal y piedras calcáreas, además de 

ser una región de tránsito entre las rutas de intercambio comercial hacia el Golfo, Oaxaca y el 

mundo maya (Gámiz, 1999). 
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La sal prehispánica es un producto con anclaje territorial, vinculado con factores históricos 

y culturales; además de una reputación ganada por sus atributos macroscópicos y 

organolépticos, a través de sus usos culinarios, pero paradójicamente, no ha logrado 

posicionarse en el mercado ya que su precio no es redituable respecto a sus costos de 

producción y el trabajo invertido. La falta de la justa retribución económica de este producto 

ha sido un factor decisivo en el abandono gradual de las salinas en favor de otras actividades 

más rentables. 

En este contexto se registran dos tendencias importantes: el envejecimiento de los 

salineros, con la consecuente pérdida de sus saberes y su patrimonio tangible; y formas 

rudimentarias de industrialización de la sal, de menor calidad, destinada al ganado y más 

redituable, lo cual, de generalizarse, amenazaría la existencia de la sal gastronómica. Estos dos 

aspectos, han influido en la búsqueda de otras alternativas que ayuden a la reproducción 

socioeconómica de este patrimonio. 

En últimos años surgieron iniciativas como la implementación de una ruta turística 

alrededor de la sal o la diversificación cosmética, culinaria y terapéutica del producto, a través 

de nuevas preparaciones que hacen pensar en una revitalización de su importancia para la 

economía local; donde nuevos actores entran en juego, entre los que destaca el papel de los 

grupos organizados de mujeres y de migrantes retornados de los Estados Unidos, que 

invierten su capital económico, cultural y social en actividades turísticas que, de manera 

indirecta, están interviniendo en la preservación y rehabilitación de las salinas.  

El texto se divide en cinco partes.  Seguido de este apartado introductorio, se realiza un 

recorrido histórico a través de la sal prehispánica de Zapotitlán y sus implicaciones como 

recurso patrimonial. En tercer lugar, se presenta el diseño metodológico del caso estudiado. 

Más adelante, se construye un balance de los aspectos positivos y negativos de la relación 

entre sal y turismo. Finalmente, el texto concluye con una reflexión acerca de las ambivalencias 

que presenta el turismo frente al patrimonio histórico-culinario. 

 

2. La sal prehispánica de Zapotitlán: un recurso histórico 

Esta sal es un producto alimentario con una profundidad histórica cercana a 2000 años y cuya 

permanencia está asociada con el hecho de que la sal constituye un recurso constante para la 

comunidad al que, a lo largo del tiempo, se ha acudido como una fuente de ingresos. Su 

producción se remonta a épocas prehispánicas cuando la etnia popoloca, la tributaba a los 

aztecas y en la época colonial estuvo asociada con la industria minera. 

La producción de sal ha representado, una forma de capital intercambiable para quienes 

la poseen, pues siempre se recurre a ella cuando se presentan tiempos difíciles. Las salinas, 

nombre que se da a las pilas de evaporación, son una fuente de empleo, producen un bien 

alimentario para autoconsumo, pueden rentarse a otros, pueden darse a “medias” para que 

alguien más las trabaje, a cambio de la mitad de la producción, o en los casos más extremos, 

pueden venderse.  

La producción de esta sal supone el desarrollo de una habilidad productiva y comercial, 

que ha permitido la reproducción social de una comunidad, cuyo ambiente no es favorable 

para otro tipo de actividades. Según Castellón (2006), los restos arqueológicos de Zapotitlán 

demuestran que este lugar fue el centro político de la cultura popoloca, debido a la existencia 

de las salinas. Al respecto existen contradicciones sobre la existencia de estas infraestructuras: 

de acuerdo con Williams (2003), las salinas se remontan a épocas prehispánicas, mientras que 



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 30 – 2017  

 

[75] 

 

la presencia de montículos formados por pedazos de cerámica se asocia con la producción de 

“panes” de sal elaborados por combustión y más fáciles de transportar. Esta segunda versión, 

se confirma por Castellón (2007), según quién en aquellos tiempos, la sal se obtenía por 

lixiviación de tierras saladas y combustión artificial de las salmueras hervidas en recipientes de 

barro. De acuerdo con ese mismo autor, fue después de la conquista española, hacía 1525, 

cuando se adoptó el sistema de evaporación solar en estanques, el cual tendría entonces una 

antigüedad cercana a los 500 años.  

Durante la época colonial, la sal experimentó un incremento en su importancia comercial, 

pues era un insumo indispensable para la explotación de las minas de plata. Por ser un 

elemento clave para la minería, la corona española expide en 1580, reglamentos que prohíben 

a españoles, mulatos y mestizos habitar lugares donde se explotaba sal; la prohibición de sacar 

indios de los pueblos salineros; la obligatoriedad para que los indios mantuvieran limpios los 

ojos de agua salados de su propiedad y las salinas; igualmente, había severos castigos para 

aquellos que adulteraran la sal (Sepúlveda, 2006).  

La importancia del producto sufrió un declive durante el siglo XIX, cuando la minería 

adoptó el método de cianurización y prescindió de la sal como un insumo determinante. A 

pesar de ello, la sal continuó produciéndose de forma tradicional pues seguía presente en los 

mercados debido a sus funciones en la ganadería, la cocina y la medicina tradicional.  

 

2.1. La producción artesanal de sal, una herencia productiva  

La historia natural de Zapotitlán incidió en el desarrollo de la producción de sal, pues las 

condiciones del entorno siempre fueron un escenario adverso para el desarrollo de otras 

actividades productivas. Desde tiempos remotos la producción y comercialización de sal fue 

una actividad económica preponderante. Al tratarse de una sal mediterránea, se vinculó a las 

tierras y a los ríos salados de donde proviene. El florecimiento de estas explotaciones salineras 

se debió al aprovechamiento de los fenómenos de concentración, saturación, y evaporación, 

así como al aprovechamiento creativo de lluvias, aire, clima y disponibilidad de agua salada 

(Castellón, 2006). 

La explotación salinera tiene un anclaje sociocultural asociado con el uso de herramientas 

especializadas, procedimientos corporales y rituales específicos. El sistema de producción es 

de tipo artesanal, transmitido de generación en generación y se distingue claramente de la 

lógica comercial de las refinerías industriales. Sus métodos autóctonos son resultado de la 

experiencia empírica que incluye dimensiones como la vida cotidiana, las costumbres y las 

creencias. 

La producción de esta sal no ha variado considerablemente desde hace cinco siglos. Entre 

los cambios registrados se encuentran: la implementación de bombas de gasolina y mangueras 

de hule para extraer el agua salada de los pozos, en sustitución del trabajo manual; hasta hace 

unos cincuenta años, se bajaba a los pozos por escaleras de piedra y se cargaba el agua en 

cántaros de barro. Los trabajadores que realizaban esta tarea eran pagados por cada cien 

cargas de agua, por lo que se llamaban “cienteros” (Castellón, 2007). Tradicionalmente, los 

estanques de unos 10 cm de profundidad donde se deja el agua salina para su evaporación se 

construían formando terrazas con piso de piedra recubierta con cal; esta “cal de horno”, 

fabricada mediante la quema de piedras calizas, ha sido prohibida dado el alto consumo de 

combustible vegetal empleado para su elaboración y ha sido reemplazada por cemento. El 

cemento no cambia el sabor de la sal, pero es más caliente y el proceso de evaporación resulta 
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más rápido. Sin embargo, los salineros refieren que mientras las salinas de cal podían durar 

hasta cien años, las salinas de cemento se deterioran en diez años. 

La producción de esta sal es de tipo artesanal, basado en el trabajo y la observación del 

salinero. El proceso comienza dos semanas después de haber iniciado el reposo de las aguas 

saladas; transcurrido ese tiempo, se lavan las pilas para eliminar los sedimentos terrosos que 

se van depositando al fondo de las mismas. Limpiar implica trasvasar el agua de una pila o 

salina a otra, mediante una labor manual en posición de inclinación; este trabajo requiere un 

esfuerzo meticuloso para conseguir una salmuera limpia. Una vez trasvasado el líquido, se 

procede a una detallada limpieza de la pila inicial, con fibras de ixtle, que algunos salineros han 

sustituido por fibras sintéticas. Ya limpia la pila, se regresa el agua colada de la segunda pila, o 

pila de decantación. La efectividad del proceso se comprueba a través del aspecto del agua 

que pasa de uno turbio a otro más cristalino. Posteriormente, toma lugar el proceso de 

solidificación que se manifiesta en poco tiempo, al formarse una capa de cristales salinos en la 

superficie del agua. Al siguiente paso, se le llama “bajar la sal”, que consiste en desprender los 

cristales de la superficie, agregándoles agua, con la intención de que se dirijan al fondo y así 

acelerar el proceso de cristalización de los líquidos.  

Después de seis semanas de iniciado el proceso, puede hacerse un primer ciclo de 

recolección de una sal, llamada “tierna”, destinada al consumo humano. Esta sal, aún con 

mucha humedad, se coloca en canastos de mimbre, que cumplen la función de escurridores 

para secarla unos días y posteriormente almacenarla en cuevas labradas por los salineros, para 

así protegerla de la humedad que afecta su calidad. Actualmente quedan pocas de estas 

cuevas tradicionales y están siendo sustituidas por cuartos de adobe o cemento.  

Después de la primera recolección, hay aún bastante agua en las salinas para un segundo 

ciclo. El producto de este ciclo será una sal más gruesa, opaca y de sabor amargo que se destina 

al ganado. Los meses de marzo, abril y mayo son los meses de cosecha. En esos meses de 

sequía, el trabajo es diario, 7 días a la semana, 8 horas al día. 

La concentración estacional de la actividad provoca mayor demanda de mano de obra en 

un tiempo corto; tradicionalmente, los dueños de las salinas recurrían a jornaleros 

provenientes de otras comunidades de la región. El conocimiento y el saber-hacer, para 

determinar, cuando la sal está a punto, lo detentan los “maestros”, ancianos que dirigen a 

jóvenes salineros que no poseen estos saberes. 

 

3. Metodología 

El objetivo general del presente trabajo es identificar las relaciones entre turismo culinario y 

patrimonio histórico, a partir del aprovechamiento de los alimentos ancestrales como recursos 

turísticos. Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon tres objetivos particulares: i) 

Analizar la sal prehispánica de Zapotitlán como un recurso histórico de importancia 

socioeconómica; ii) Comprender la interpretación de la sal como un recurso turístico con 

anclaje territorial; y iii) Caracterizar los procesos de apropiación del patrimonio histórico-

culinario como recurso turístico. 

Para ello se desarrolló un estudio de caso (Stake, 2000) de tipo cualitativo, durante el 

periodo comprendido entre 2009 y 2015. A partir de entrevistas a profundidad aplicadas a 12 

informantes, determinados mediante un muestreo no probabilístico de bola de nieve (Noy, 

2008), en el que se seleccionaron personas con las siguientes características: i) que fueran 

propietarios de las salinas por más de tres generaciones; ii) que actualmente desarrollaran el 
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oficio de salinero; y iii) que la sal fuera su principal medio de subsistencia. La información 

recabada en las entrevistas fue sistematizada mediante un análisis de contenido para después 

ser codificada (Hsieh & Shannon, 2005; Piñuel, 2002). También se empleó el método 

etnográfico, a través de técnicas como la observación participante (Ameigeiras, 2006). Con la 

finalidad de resguardar la identidad de los informantes, sus nombres fueron cambiados. 

Se aplicaron 12 entrevistas semiestructuradas de 45 preguntas, organizadas en tres 

secciones. i) la primera referida a la multifuncionalidad del territorio, ii) la segunda referente a 

la coexistencia de actividades nuevas y tradicionales y iii) la última sobre las relaciones de 

conflicto alrededor del uso y aprovechamiento de la sal (Hoefle, 2016).  

De acuerdo con lo anterior, la categoría analítica de la multifuncionalidad (Reig, 2002) es 

el elemento central que permite el análisis crítico de los límites y oportunidades que presenta 

el aprovechamiento turístico del patrimonio histórico- culinario. 

Para abordar la lógica de multifuncionalidad se analizaron los datos que reflejan los 

múltiples usos del territorio salinero, asociados con aspectos productivos, ecológicos y 

recreativos. La lógica de coexistencia se centró en la búsqueda de la superposición de distintos 

actores locales, con distintos propósitos, pero convergentes en unidades de tiempo y espacio. 

Mientras que la lógica de conflicto se basa en el análisis de las tensiones sociales emergentes, 

alrededor del acceso y aprovechamiento de la sal. 

 

4. Apropiación turística del patrimonio histórico-culinario 

 

4.1. Los propietarios del patrimonio 

La actual distribución de propietarios de las salinas tiene origen en el siglo XIX. Anteriormente, 

las tierras pertenecían a los caciques Pacheco, recibidas quince generaciones atrás del tlatoani 

mexica Moctezuma II. En 1850, el último de estos caciques, Hermenegildo Pacheco, vendió las 

tierras que incluían las salinas a habitantes del pueblo, que tuvieron los recursos para pagarlas. 

En 1875, se otorgó al pueblo el rango de Villa de Zapotitlán. Durante este periodo, se 

experimentó un aumento en la producción de sal, que produjo un auge económico que 

culminaría con la Revolución Mexicana.  

La propiedad de las salinas estuvo en manos de los miembros de aquella sociedad agrícola 

establecida por quienes compraron las tierras al cacique. Posteriormente, han existido 

diversos procesos de herencia y/o venta hasta llegar a su configuración actual. A ello hay que 

agregar que la sucesión de las salinas, normalmente incluye varios herederos con lo que se 

presenta un proceso de fragmentación del sistema productivo.  

Cabe destacar que las salinas están situadas en tierras comunales, lo que supone que sus 

propietarios no cuentan con documentos legales que amparen su propiedad, ante lo cual el 

reconocimiento social sobre quien es el dueño de cada salina es suficiente. Cuando una salina 

es vendida, lo que se vende no es la tierra ni la infraestructura, sino el derecho a trabajar, siendo 

una posibilidad reservada únicamente para los miembros de la comunidad. En total, son 117 los 

dueños para todas las salinas (Thomé-Ortiz, 2012).  

Las salinas constituyen un patrimonio histórico para todo el pueblo. Sin embargo, la 

concentración de las mismas en manos de unas cuantas familias explica que exista cierta apatía 

por parte del resto de los pobladores para su preservación y la falta de una estrategia colectiva 

para su puesta en valor.  

 

4.2. De los propietarios particulares a un producto con anclaje territorial 
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La sal prehispánica de Zapotitlán es un producto reconocido por sus cualidades y muy valorado 

en la gastronomía local, es comercializado en los mercados cercanos directamente por 

salineros. Su reconocimiento, se extendió gradualmente hacia la región de la Mixteca, donde 

la llevaban mercaderes ambulantes. Es un elemento esencial para la preparación del famoso 

mole de caderas y de la fiesta de la matanza de chivos que se realiza en el mes de octubre.1 

También es indispensable para la preparación de platillos locales a base de cactáceas como las 

tetechas, los palmitos, las cacallas, e insectos como el gusano cuchamá, que están siendo 

revalorizados en restaurantes del pueblo, a partir del turismo. 

Por otra parte, los métodos de producción tradicional de sal generan una demanda de 

productos de las comunidades vecinas como canastos, ollas de barro, ixtle y maguey, utilizados 

en el proceso productivo y que determinan dinámicas de complementariedad entre las 

actividades productivas.  

La “cultura salinera” de Zapotitlán se manifiesta en la celebración de fiestas populares 

cuya función es la creación de un lazo social entre los integrantes de esta comunidad: para la 

Santa Cruz, en mayo, los salineros acostumbran realizar una fiesta en las salinas. Ese día, se 

celebra una misa y los salineros y sus familias comparten una comida. Esta tradición descansa 

en los productores más ancianos, por lo que podría desaparecer junto con ellos, como ha 

ocurrido ya en la zona de las salinas Chiquitas donde ningún dueño ha retomado su 

organización después de fallecido el anciano que se hacía cargo; pero sigue vigente en otros 

sitios de salinas (Thomé-Ortiz, 2012).  

La vida religiosa de Zapotitlán Salinas estuvo ligada a la producción de sal, cuando parte 

de las ganancias obtenidas de su venta se dedicaba al gasto de la fiesta de San Martin de Tours. 

De acuerdo con los informantes entrevistados, esta costumbre perduró hasta los años setenta 

pero, posteriormente, por la disminución de las cosechas, “se olvidaron de los santos” y 

dejaron de tributar para las fiestas (Renard & Thomé-Ortiz, 2016). 

La inserción del turismo en el sistema de producción de sal pone de manifiesto la 

emergencia de una lógica de multifuncionalidad, puesto que al transformar las salinas en 

escenarios para el ocio recreativo de los urbanitas el espacio adquiere nuevas funciones y 

significados; ello también plantea la coexistencia entre actores locales que con distintos 

propósitos se aproximan a la sal como un recurso capaz de generar ingresos en muy diversos 

sentidos. Es clara la emergencia de nuevos conflictos por los recursos locales, pues la 

introducción del turismo trajo consigo ciertas tensiones entre los actores sociales. 

 

4.3. De patrimonio histórico a recurso turístico: implicaciones socioculturales de la 
valorización recreativa de la sal 

La profundidad histórica de la sal fue uno de los principales puntos de partida para la 

conceptualización de una ruta turística. Inicialmente, la estrategia obedeció a la premisa de 

generar opciones de diversificación productiva para la población de Zapotitlán como 

mecanismo de valorización de los recursos locales y una estrategia de desarrollo local 

(Montanari & Staniscia, 2009; Costello & Smith, 2009; Voth, 2010). Justamente, la 

                                                           
1 Desde la época colonial, se sigue celebrando, en el mes de octubre, en Tehuacán, la “matanza de 

chivos”, animales cebados durante once meses antes de su sacrificio. En las semanas anteriores a la 
matanza, reciben como único alimento la sal de Zapotitlán Salinas que les confiere un sabor único. La 
matanza de chivos se ha vuelto un magno evento turístico.  
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multifuncionalidad del territorio fue el elemento clave para la inserción del turismo culinario, 

ya que los actores locales vislumbraron nuevas posibilidades productivas más allá de las que 

tradicionalmente venían desarrollando. Lo anterior es el caso de Miguel, joven de 23 años que 

trabaja como guía dentro de la ruta. Miguel estudia entre semana y desarrolla otros oficios. 

Los ingresos que obtiene como guía los emplea para cubrir sus estudios, manutención y 

entretenimiento, por lo que ve favorablemente el proyecto de ruta. 

La actividad turística en Zapotitlán, implicó la movilización de actores internos y externos 

(Brunori & Rossi, 2000) para poder generar la ruta. Para ello fue necesaria la vinculación entre 

la comunidad, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas. Pese a que en el 

territorio ya existían antecedentes de actividades ecoturísticas, la idea de vincular el turismo 

con la sal surge de un grupo de mujeres, financiado por la Red Nacional de Mujeres Rurales 

(RENAMUR) y con el asesoramiento de la consultora Tierra y Turismo. 

Como se puede observar la vinculación entre turismo y patrimonio histórico-culinario es 

producto del desarrollo de redes entre actores locales y agentes externos, a través de las 

cuales se generó un fortalecimiento del capital social y cultural de la comunidad, para el 

desarrollo de una nueva actividad productiva. En este caso, la organización de las mujeres, 

derivada de la marcada migración masculina hacia los Estados Unidos, fue fundamental para la 

consolidación de la idea del proyecto, pues este grupo contaba con un trabajo colectivo previo 

y las relaciones necesarias con el exterior para gestionar la conformación de una iniciativa de 

turismo culinario. 

La implementación de la ruta significaba una forma de apropiación de la profundidad 

histórica de la sal, que aparentemente pertenecía a la colectividad y era necesaria para ofertar 

un producto turístico altamente diferenciado. Se trataba del producto más emblemático del 

territorio y un fuerte marcador de identidad territorial, lo cual le imprimía un sello de 

exclusividad como propuesta de turismo culinario (Gyimóthy & Mykletun, 2009; Ellis & Kim 

2015). Ello buscaba responder a una demanda turística crecientemente diferenciada (Ron & 

Timothy, 2013).  

La profundidad histórica de la sal representaba su principal argumento de autenticidad a 

los ojos del consumidor contemporáneo (Espeitx, 2011). Sin embargo, su tránsito de 

patrimonio histórico a recurso turístico, ha conllevado implícita una reinterpretación 

sociocultural de sus sentidos; como alimento, como bien cultural y como recurso económico; 

es decir, se observa una multiplicidad de usos y significados, que ha incrementado los 

conflictos sociales alrededor del recurso.  

Ello es el resultado de que el aprovechamiento turístico de la sal no respondió a una 

legítima acción colectiva sino a los intereses de un grupo: el de las mujeres organizadas, sin 

implicar seriamente a los salineros y otros actores locales. El proceso de activación patrimonial 

de la sal se basó en la imagen del producto, con ausencia de sus depositarios, lo que no 

necesariamente respondía a las expectativas de la comunidad. El turismo fue concebido desde 

una visión ajena a la producción de sal y convertida en un producto orientado al mercado 

turístico. Lo cual abre un cuestionamiento amplio sobre la pregonada multifuncionalidad de 

los espacios rurales que, como aquí se observa, no está exenta de generar tensiones entre los 

actores sociales y su relación con el espacio y los recursos.   

Debido al esfuerzo físico requerido, la producción de sal fue una actividad desempeñada 

por hombres, mientras que el papel de la mujer era marginal. La producción de sal se había 

mantenido como una actividad exclusivamente masculina, aspecto que se transforma con la 

introducción del turismo. Si bien en la actualidad la producción de sal sigue siendo un dominio 
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masculino, con el desarrollo de la ruta, el turismo ha recaído en el género femenino. Lo 

anterior, describe dos niveles de apropiación del mismo patrimonio histórico. La apropiación 

material encabezada por el género masculino y la apropiación del capital simbólico hecha por 

las mujeres a partir del turismo.  

 

Con la ruta de la sal hemos podido hacer nuevos negocios, tenemos hoteles, preparamos 

sales terapéuticas, cremas y ahora tenemos el spa. (Martha, 39 años) 

 

Ello significa que el grupo de mujeres se ha beneficiado más de los significados de la sal que 

del producto en sí mismo; lo que significa que el turismo es una herramienta que moviliza 

sentidos, a partir del valor histórico de la sal. Así, la apropiación del patrimonio histórico-

culinario se da en un plano discursivo, recreado por la acción conjunta de anfitriones y 

visitantes (Álvarez & Sammartino, 2009; Brouder & De la Barre, 2013; Belhassen, Hillel & Shani, 

2013). La memoria histórica fue determinante en la valorización (Andreu & Pujadas, 2011) de la 

sal. Aquí es posible observar que la preconcebida multifuncionalidad, no es un hecho en sí, sino 

que depende del consenso entre los actores locales al generar procesos de territorialización, 

basados en la sinergia y el beneficio mutuo.  

Los desacuerdos entre el grupo de mujeres y los salineros no se hicieron esperar, pues el 

valor simbólico de la sal, así como sus recursos materiales, ofertados al turismo, se convirtieron 

pronto en un campo de disputa entre ambos grupos. Los salineros argumentan no recibir 

ningún beneficio concreto de la actividad turística, pero si experimentar la presión de los 

visitantes sobre su zona de trabajo, aspecto que refleja el potencial conflicto generado por una 

multifuncionalidad forzada del territorio. 

 

En temporada de cosecha (de la sal) los turistas muchas veces nos estorban y nosotros no 

le vemos ningún beneficio al turismo.  (Juan, 58 años) 

 

Ciertamente, el turismo representa una oportunidad de poner en valor la sal, a partir de la 

recuperación de la identidad local, pero para ello es necesario que el desarrollo del turismo 

tenga un carácter incluyente (Renard & Thomé-Ortiz, 2010). Al respecto, existe un antecedente 

de revalorización de unas salinas en Europa2 que fue posible por los vínculos históricos de un 

grupo social con el territorio (Muchnik, 2012).  

Por otra parte, la inserción de la actividad turística motivó el interés de otros actores por 

participar en la ruta. Tal es el caso del grupo de migrantes retornados de Estados Unidos, 

quienes aportaron capital cultural y económico para la consolidación del proyecto. El caso de 

Antonio sirve para ilustrar esta situación. Antonio es un migrante que trabajó mucho tiempo 

como cocinero en restaurantes de Nueva York, a su retorno al pueblo y con los ahorros 

acumulados, abrió un pequeño restaurante en el que ofrece platos tradicionales y fusiones con 

platos internacionales. Otro ejemplo es el de Pedro, que al igual que Antonio, es un migrante 

retornado que invirtió sus ahorros en la apertura de un hotel modesto y una pizzería.  

La contribución de estos actores ha creado nuevos esquemas de apropiación turística de 

la sal, basados en su mayor disponibilidad de recursos económicos, conocimientos y 

habilidades respecto a otros actores que no han tenido la experiencia de vivir en otro país. Los 

                                                           
2 http://www.leguerandais.fr/ 
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migrantes repatriados han creado redes sociales para iniciar nuevos negocios, siendo la ruta 

un destino para la inversión del capital económico que adquirieron en los Estados Unidos.  

La emergencia de nuevos actores y nuevas actividades ha acentuado los conflictos en 

torno a la apropiación de los recursos locales y los beneficios que estos producen. El grupo de 

mujeres es quien ostenta un mayor capital político y poseen la marca de la ruta, con lo que 

suelen favorecer a los negocios de su grupo. Por otra parte, los salineros, quienes no fueron 

contemplados en el desarrollo del proyecto, suelen oponerse al turismo e impedir el acceso de 

los visitantes, por considerar que no obtienen beneficios del proyecto. Mientras que el grupo 

de migrantes cuenta con recursos económicos y conocimientos que les permiten insertarse 

con mayor éxito en el negocio turístico. Estas ambivalencias permiten observar las fracturas 

sociales generadas por el turismo y evidencian diferentes niveles de apropiación del 

patrimonio histórico-culinario con base en las asimetrías socioeconómicas de la propia 

estructura social. 

 

5. Conclusiones 

La sal prehispánica de Zapotitlán es un recurso alimentario de gran profundidad histórica, 

hasta hace poco su producción representaba una opción productiva para aquellos quienes 

poseen salinas, mientras para los otros actores sociales solo era parte de su identidad 

territorial. Lo anterior significaba que el aprovechamiento de este producto estaba cerrado a 

un grupo pequeño de productores, pero que representa parte de la identidad cultural de toda 

la comunidad. Con la emergencia de otros actores sociales que incursiona en la tradición 

salinera, pero desde una postura aparentemente más indirecta, en actividades como el turismo 

o las artesanías, se pone de relieve la existencia de una lógica de conflicto. Aspectos como la 

evidente diferencia de posesión de capitales económico, social, político y cultural; la asimetría 

en la apropiación de recursos materiales e inmateriales; la desigual participación en los 

proyectos y la inequitativa distribución de los beneficios, favorecen la aparición de fracturas 

en las relaciones de la comunidad y ponen en duda el logro de los objetivos de desarrollo local 

que tendría una iniciativa turística. 

La sal es un producto que enfrenta serios problemas para ser valorado y que su 

rentabilidad es muy reducida en un ambiente altamente competitivo. Por ello la búsqueda de 

opciones para agregarle valor, como el turismo, son importantes para la generación de 

bienestar económico y para la reproducción sociocultural de este baluarte alimentario. 

Justamente esta condición revela el carácter multifuncional del territorio salinero, porque 

mientras su producción y comercialización con propósitos específicos es escasamente 

redituable, otras opciones productivas amplían el margen de posibilidades para valorizar a un 

producto que encuentra su máxima fortaleza en sus singularidades, las cuales, a su vez, están 

directamente vinculadas con su carácter endógeno y su profundidad histórica. En el mismo 

sentido, la multifuncionalidad propone la posibilidad de que los pequeños productores 

incursionen en otras actividades, y con ello se reduzca una posible dependencia 

socioeconómica, aunque también puede prestarse para la fragmentación de la tradición 

productiva, del producto y del territorio, suscitando diversas formas de apropiación, como las 

señaladas en apartados anteriores.   

Asimismo, la conversión de un alimento con profundidad histórica en recurso turístico, 

plantea un importante desafío para la sal y sus depositarios, el cual está relacionado con la 

posibilidad latente de su mercantilización irrestricta para satisfacer deseos de turistas 

motivados por el consumo de productos diferenciados (Avieli, 2013; Chhabra, Lee, Scott & 
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Zhao, 2013). En la perspectiva del presente trabajo, esta transición es la que explica la lógica de 

coexistencia, porque sin dejar de cumplir su cometido como patrimonio cultural para los 

zapotitecos, la sal puede tener muchos sentidos en su dimensión mercantil y como recurso 

económico. Si bien desde antaño esta última había estado presente, sólo recientemente ha 

incrementado su importancia pecuniaria, sobre todo en un territorio donde las actividades 

productivas no son muy abundantes, por lo que en determinado momento podría llegar a 

sobreponerse a los otros valores no monetarios, de ahí el riesgo de su probable cosificación.    
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Resumo 
 

O artigo propõe a discussão sobre os processos de midiatização do turismo, como decorrentes de 
produções comunicacionais complexas, que sinalizam inflexões e agendamentos turísticos e, na 
contemporaneidade, vivem sob a demanda de mutação, de tal forma que acompanhe a 
transformação do mercado turístico. Trata-se de abordagem transdisciplinar, envolvendo estudos 
relativos à midiatização, da área da Comunicação Social e Cultura, estudos do Turismo e 
Esquizoanálise, como perspectiva que possibilita abordar aspectos psicocomunicacionais. O artigo 
resulta de cartografia bibliográfica, debate nas rodas de conversa do Amorcomtur! e pesquisas 
relativas a territórios turísticos. Propõe o Turismo Amoroso, no sentido de pautado pela ética da 
relação, e autopoiético, que seja potencialmente campo de reinvenção de si mesmo e dos sujeitos 
envolvidos. 
 
Palavras-chave: turismo; midiatização; amorosidade; narrativa; territórios; Amorcomtur. 

 

Abstract 
 

This paper discusses tourism mediatization processes as the result of complex communications 
productions that convey inflections and tourism schedules and, in modern times, are subject to the 
demand for change in order to accompany the tourist market. This is a cross-disciplinary approach 
involving mediatization studies from the field of Social Communication and Culture, Tourism studies 
and Schizoanalysis, which makes it possible to address psychological and communications aspects. 
The paper is the result of a literature review, debated in group discussions held by the Amorcomtur! 
study group, and studies on different tourist locations. It proposes Loving Tourism (Turismo 
Amoroso), based on ethical relationships and autopoiesis, with the potential to reinvent itself and 
the subjects involved. 
 
Keywords: tourism; mediatization; lovingness; narrative; territories; Amorcomtur. 

 

 

 
1. Para início de ‘conversa’... 

Midiatização do Turismo. Narrativas do turismo e territórios. Trilhas para a construção de um 

turismo marcado pela amorosidade. Estas são as temáticas centrais deste artigo, que se 

propõe a discutir a potência do Turismo, como um devir - ‘o que deve vir a ser’ - atividade de 

amorosidade, e os processos de midiatização, ou seja, de expressão e codificação do turismo 

pelas mídias, envolvendo a trama dos meios de Comunicação Social disponíveis. Discute o 

contraponto entre a midiatização, como estratégia da máquina capitalista de produção do 

turismo, e a emergência e necessidade de um ‘turismo amoroso’, no sentido da ética da 

relação, do cuidado com o outro, da atenção e consideração aos aspectos da ecologia 
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profunda, dos entrelaçamentos entre os diversos sujeitos do turismo e os territórios físicos, 

emocionais, culturais em que eles se deslocam. 

O artigo é uma produção teórica que resulta dos estudos do Amorcomtur! Grupo de 

Estudos em Comunicação, Turismo, Amorosidade e Autopoiese, que lidero na Universidade de 

Caxias do Sul, no Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade (PPGTURH). Esse 

grupo, no entanto, tem entrelaçamentos com várias outras instituições, como a Universidade 

Federal do Amazonas, em Manaus, e a Universidade de Coimbra, em Portugal. O artigo tem 

correspondência, também, com diversas investigações em curso, que coordeno diretamente 

ou que oriento, e que me permitem refletir sobre as implicações das relações midiáticas e da 

construção das narrativas sobre o turismo, como dispositivo de valorização ou desvalorização 

dos territórios turísticos. Trata-se, ainda, do resultado de trabalho que vem sendo realizado na 

Universidade de Caxias do Sul, com mestrandos e pós-graduandos, também em ‘percursos’ 

acadêmicos (formalmente chamados de ‘disciplinas’, expressão com a qual não concordo), 

intitulados Narrativas Visuais e Processos de Midiatização do Turismo e Comunicação-Trama e 

Subjetividade no Turismo. Os encontros desses ‘percursos’ têm como características as rodas 

de conversa e envolvem produções práticas e reflexivas, especialmente em grupo, de tal 

maneira a construir percepções e a permitir uma análise sobre a midiatização do turismo e a 

amorosidade.  

A produção também decorre diretamente de pesquisas realizadas, por mim, na 

Universidade de Caxias do Sul (UCS) e na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no Sul 

e no Norte do Brasil, respectivamente. São elas: Desterritorialização Desejante em Turismo e 

Comunicação: Narrativas Especulares e de Autopoiese, e Trama Amorcomtur! (UCS/BRASIL); e 

Usina de Saberes Amazônicos: Narrativas de Viagens Investigativas, como pesquisadora 

visitante sênior, e Entrelaços Caosmóticos com Saberes Amazônicos: Percorrendo as Trilhas 

Inscriacionais da ‘Ciência em Movimento’, na Sociedade e Cultura da Amazônia (UFAM), em 

pós-doutoramento.  

A orientação teórica do Amorcomtur!, em sentido teórico mais amplo, é a da 

amorosidade  e da autopoiese, tendo com fundamentação autores da Biologia Amorosa e do 

Conhecimento, como os chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela; da Esquizoanálise, 

como Félix Guattari e Suely Rolnik; da Teoria da Complexidade e Epistemologia do 

Conhecimento, como Edgar Morin e Boaventura de Souza Santos, bem como a perspectiva da 

mutação da Ciência, com Fritjof Capra, Roberto Crema e Ilya Prigogine. A abordagem do 

Turismo é feita com o referencial teórico transdisciplinar, que possibilita compreender seus 

processos e práticas, em um espectro mais amplo e ecossistêmico, em combinação com 

autores da área como Susana Gastal e Marutchka Moesch. 

Em termos de estratégia de texto, o artigo propõe uma viagem que começa com a 

sinalização da visão contemporânea de ciência, que possibilite compreender a midiatização e 

o turismo, em um primeiro momento, para perceber as inscrições de amorosidade, como 

essenciais para os processos e práticas do turismo, e suas expressões nas narrativas. As 

narrativas referidas aqui são, especialmente, as narrativas midiáticas, ou seja, dos meios de 

Comunicação Social, compreendidas como narrativas-trama, o que significa que são 

produzidas em ecossistemas comunicacionais amplos, com imbricações na diversas dimensões 

sociais. Vale ressaltar que este artigo corresponde a uma reflexão teórico-conceitual, ainda 

que em conexão (e decorrência de) com pesquisas empíricas e toda a experiência dos 

processos de aprendizagem da pós-graduação em Turismo, em Comunicação, nas 
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Universidades mencionadas e nas práticas cotidianas e intensas de aprendizagem 

Amorcomtur!. 

 

2. Do ecossistema científico para o turístico e comunicacional 

Para compreender a discussão de midiatização do turismo, na perspectiva que é trabalhada 

aqui, é preciso considerar os pressupostos científicos que orientam o trabalho do 

Amorcomtur. No título geral do artigo, a palavra ‘mutação’ está sendo usada como uma 

referência direta ao livro, intitulado O Ponto de Mutação, de Capra (1991), o que significa 

propor que as grandes narrativas, da Ciência e as midiatizadas, estão em consonância com a 

mutação maior, sinalizada pelos estudos contemporâneos. Nesse sentido, também, a 

emergência da palavra ‘ecossistema’ associada à Ciência, neste ponto do texto, já sinaliza para 

a perspectiva sistêmica e para o fato de que esse sistema é vinculado ao que vem sendo 

chamado de Ecologia Profunda,1 por Capra (1997), e outros autores. O artigo está em sintonia 

também com os estudos produzidos na Amazônia Brasileira, na Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), especialmente por Monteiro (2011) e Colferai (2014). 

 
O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o 
mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. Pode 
também ser denominado visão ecológica, se o termo “ecológica” for empregado num 
sentido muito mais amplo e mais profundo que o usual. A percepção ecológica profunda 
reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, 
enquanto indivíduos e sociedade estamos todos encaixados nos processos cíclicos da 
natureza (e, em última análise, somos dependentes desses processos). (Capra, 1997: 25) 

 
Tem-se, aqui, claramente, pressupostos que rompem com a perspectiva da Ciência 

Clássica, que caracterizou a chamada Revolução Científica, com a emergência da racionalidade 

e a concepção antropocêntrica, cujos expoentes foram Renè Descartes, Isaac Newton e 

Francis Bacon. Capra (1997) alerta para o fato de que não se precisa romper totalmente com o 

paradigma anterior, mas compreender a mutação. Nesse sentido, é muito importante destacar 

o momento em que ele explica que “[...] a ecologia profunda faz perguntas profundas a 

respeito dos próprios fundamentos da nossa visão de mundo e do nosso modo de vida 

modernos, científicos, industriais, orientados para o crescimento e materialistas” (Capra, 1997: 

26). O que está em jogo, portanto, segundo o autor, é uma perspectiva ecológica, que 

questiona a visão de mundo anterior, levando em conta a complexidade do que ele chamou 

de ‘a teia da vida’: “a partir da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, com 

as gerações futuras e com a teia da vida da qual somos parte.” (ibid.). 

Dizer isso, sobre o ecossistema científico, implica reconhecer que tanto o turismo quanto 

os processos de midiatização são processos que ocorrem em plena ‘teia da vida’, entrelaçados 

com ecossistemas mais amplos, de muitas conexões, visíveis e invisíveis, que passam também 

por uma mutação no modo de serem abordados. A Ciência, o conhecimento que se produz a 

respeito desses processos, portanto, não se pauta pelo esforço para ‘delimitar a área’, o 

campo de saber, propriamente dito, nem tampouco por metodologias rígidas que dissequem 

                                                           
1  O termo foi proposto pelo filósofo norueguês Arne Naess, em 1973, com as seguintes orientações, em 
termos de visão de mundo: harmonia com a natureza, toda a natureza tem valor intrínseco, igualdade 
entre as diferentes espécies, objetivos materiais a serviço de objetivos maiores de autorrealização, 
planeta tem recursos limitados, tecnologia apropriada e ciência não dominante, aproveitamento 
máximo dos recursos e reciclagem, reconhecimento de existência de biorregiões e de tradições das 
minorias (Goldim, 1999).  
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o objeto, como se fosse possível esquadrinhá-lo, para, posteriormente, expor seus pedaços, 

numa demonstração mecânica de uma racionalidade científica. As bases aqui, para discussão, 

são outras. 

Assim, como vem sendo destacado, entende-se que os processos de midiatização e do 

turismo são empreendidos em meio a complexos sistemas interligados com múltiplos outros 

sistemas, produzindo a composição ecossistêmica, cuja expressão visível e materializada é que 

eu venho também chamando de ‘engrenagem maquínica’.2 Bem, vamos aos poucos. Para 

frisar, reitero o que já venho ressaltando: turismo e midiatização – assim como a midiatização 

do turismo – são produções desencadeadas e realizadas em sistemas complexos interligados. 

A esses sistemas complexos, que Capra (1997) refere como a ‘teia da vida’, tenho atribuído a 

palavra ‘trama’: daí, os conceitos de ‘comunicação-trama’, ‘narrativas-trama’, ‘turismo-trama’, 

‘subjetividade-trama’, que venho propondo nos meus estudos. Sugiro a transposição, a partir 

do conceito de comunicação-trama, que apresentei, mais consistentemente, em 2000:  

 
Comunicação é interação de sujeitos, através do fluxo de informações entre eles, numa 
espécie de trama-teia complexa, composta tanto de elementos visíveis quanto invisíveis, 
corporais e incorporais, significantes e a-significantes, podendo ser ou não mediada por 
dispositivos tecnológicos, na constituição de algo como um campo de força de encontro 
de energias, decorrente dos universos de referência de cada sujeito envolvido. Quer dizer, 
encontro de universos de sujeito, universos subjetivos. (Baptista, 2000: 33-34). 

 
Considerando esse conceito, pode-se compreender a dimensão de complexidade dos 

processos de midiatização e do turismo, produzidos em grandes engrenagens sociotécnicas e 

midiáticas e que constituem a base sistêmica dos deslocamentos. Essas grandes engrenagens 

estão conectadas com todas as instâncias sociais da economia de mercado, para lembrar uma 

fala de Sodré (1987), sobre a televisão, e orientam-se por uma lógica que Harvey (2005) vai 

chamar de capitalismo por espoliação. Para além disso, a grande engrenagem, ou grande 

ecossistema, constitui-se por uma complexa teia-trama de fios entrelaçados que a constituem 

concretamente, mas também por agenciamentos abstratos, o que significa que há dimensões 

invisíveis, inaudíveis, imperceptíveis na materialidade, mas que constituem o que os estudos 

da Esquizoanálise vão chamar de ‘plano de imanência’ ou ‘fluxos incorporais a-significantes’ 

(Guattari, 1992). São agenciamentos de forças abstratas que, muitas vezes, geram os 

desfechos das movimentações em direção aos destinos turísticos, mas que não são 

mensuráveis ou visualizados nitidamente, se a concepção não estiver relacionada a essa 

dimensão de ecologia profunda a que venho me referindo.3 Vale a explicação de Capra (1997: 

25-26), nesse sentido:  

                                                           
2 O termo 'engrenagem maquínica' deriva de uma determinada concepção de máquina, que não se 
restringe à máquina mecânica, com peças que são engatadas entre si em mecanismo repetitivos, 
portanto, previsíveis e passíveis de serem alterados, conforme a intenção dos sujeitos. A engrenagem 
maquínica é uma superestrutura composta de engendramentos materiais, concretos e abstratos, 
formados também por filamentos de intensidades de matérias diversas, inclusive, nos níveis das 
partículas subatômicas. O que move o mundo são esses grandes engendramentos cósmicos de 
entrelaçamentos formados pelos laços visíveis e invisíveis. Assim, várias áreas do conhecimento, como 
a Esquizoanálise, a Biologia Amorosa e a Ecologia Profunda, por exemplo, vão abordar 'máquinas 
autopoiéticas', em contraponto a um sistema forte, castrador e imobilizador dos sujeitos e dos 
processos de vida, porque é voltado aos interesses do capital e do poder econômico e político. 
3 Vale aqui a referência direta ao texto muito interessante de Akerlof e Shiller (2009), no texto intitulado 
“O espírito animal: como a psicologia humana impulsiona a economia e sua importância para o 
capitalismo global”. 
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A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ele vê os seres humanos 
como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os valores, e atribui 
apenas um valor instrumental, ou de “uso”, à natureza. A ecologia profunda não separa 
seres humanos – ou qualquer outra coisa – do meio ambiente natural. Ela vê o mundo, não 
como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão 
fundamentalmente interconectados e interdependentes. A ecologia profunda reconhece 
o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um 
fio particular na teia da vida.  

 
Assim, pode-se compreender que a teia da vida é o território de produção do sistema de 

vida, ou seja, o próprio Ecossistema, em que estão entrelaçados sistemas vários: econômicos, 

políticos, comunicacionais, turísticos, subjetivos, sem que se possa isolar esses sistemas, 

porque, na prática, eles só existem ‘em relação’, ou seja, ‘entrelaçados’. Então, vale lembrar 

que a matriz significacional da palavra sistema deriva do grego synhistanai (colocar junto). 

Nesse sentido, está a explicação de Heinz von Foerster, mencionada por Capra (1997: 39): “[...] 

entender as coisas sistemicamente significa, literalmente, colocá-las dentro de um contexto, 

estabelecer a natureza de suas relações.”. Em outro ponto, Capra (1997: 44-45) esclarece:  

 
Desde que os sistemas vivos, em todos os níveis, são redes, devemos visualizar a teia da 
vida como sistemas vivos (redes) interagindo à maneira da rede com outros sistemas 
(redes). [...] a teia da vida consiste em redes dentro de rede. Em cada escala, sob estreito 
e minucioso exame, os nodos da rede se revelam como redes menores.  

 
A partir da abordagem desses aspectos que situam o conceito de ecossistema, na 

perspectiva da ecologia profunda, da teia da vida, pode-se avançar para a compreensão dos 

processos de midiatização e do turismo. Ambas as áreas - Comunicação e Turismo - tiveram 

desenvolvimento histórico correlato com os processos do capitalismo, do desenvolvimento 

entrelaçado de objetos e tecnologias do cotidiano, dos processos econômicos, culturais e 

políticos, bem como da vinculação com o modo de se produzir conhecimento sobre esses 

processos, objetos e sujeitos envolvidos no ecossistema todo.  

Em paralelo ao processo de industrialização e urbanização, decorrentes da Revolução 

Industrial, houve a transformação das paisagens, dos territórios, e também dos modos de se 

deslocar e comunicar.4 Seguiram-se tendências de deslocamentos, que passaram a ganhar 

novas motivações, mas também outras condições em relação às práticas históricas. As formas 

de comunicação também viveram processos de mutação, porque passaram a ganhar, cada vez 

mais, dispositivos maquínico-tecnológicos, que viabilizaram o enfrentamento de dimensões de 

tempo e distância. A humanidade foi gradativamente buscando se comunicar em menos 

tempo, em maiores distâncias, com um espectro cada vez maior de sujeitos. Essas 

                                                           
4 Interessante a abordagem de Magalhães (2016), no texto, Panorama histórico do Turismo: Do mundo 
moderno a contemporaneidade. Sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, 
o texto de Stropper (2012), O capitalismo pós-1990 e a emergência de novos pólos de poder. A temática 
também está bem desenvolvida, na tese de doutoramento de Stropper (2014), defendida na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Inflexão das ONGs ambientalistas após 1990: Um estudo 
sobre a atuação das ONGs no caso da Usina Hidrelétrica Belo Monte.  
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transformações têm ligação direta com a transformação dos modos de produção, bem como 

os interesses políticos e econômicos.5 

Vale dizer, Comunicação e Turismo são áreas estratégicas, em termos gerais, porque 

implicam em fluxos de capital, associados aos deslocamentos de sujeitos e de informações, 

sendo que esses processos têm vínculos diretos. O controle dos fluxos e o poder de acionar 

esses fluxos tem correspondência direta a valores financeiros e políticos, até pelas suas fortes 

conexões com máquinas produtivas desses sistemas. Dessas reflexões emergem 

questionamentos: a serviço de quem estão esses deslocamentos e fluxos? Quais são os focos 

dos sistemas que concentram os valores decorrentes desses processos? Na perspectiva da 

ecologia profunda, em que tudo está entrelaçado na teia da vida, que vida tem sido 

potencializada pelos fluxos de informação e deslocamentos turísticos? A proposição 

Amorcomtur! é que eles estejam a serviço da ‘ética da relação’, da amorosidade, autopoiese e 

ética do cuidado com o outro. As narrativas midiatizadas sobre o turismo são, nesse sentido, 

um importante território de sinalização para devires, que precisam ser repensados, 

compreendidos e direcionados para uma ecologia profunda da midiatização do turismo, em 

prol de processos de deslocamentos mais ‘amorosos’ e hospitaleiros. 

 

3. Reflexões sobre as narrativas e os processos de midiatização do turismo 

Há um ditado popular, no Brasil, que diz que “quem conta um conto aumenta um ponto”. Essa 

frase, expressão dos saberes populares, pode ser interessante para refletir os processos de 

significação, a partir das narrativas. Quem conta um acontecimento turístico, uma viagem, ou 

descreve um destino turístico também ‘aumenta um ponto’. Aumentando um ponto, produz 

outra significação, em relação aos territórios que existem, em si, agregando valores 

emocionais e intensidades abstratas, que vão, na repetição da midiatização, cristalizando-se 

em tendências interpretativas. A midiatização do turismo, nesse sentido, a passagem pelo 

tratamento das narrativas midiáticas, vai então ‘cristalizando’ imagens turísticas dos diversos 

destinos e também das práticas e vivências do turismo. Expressa-se, aqui, o que, no 

Jornalismo, tem sido chamado de Teoria do Agendamento ou Agenda Setting. 

Trata-se da teoria segundo a qual os meios de Comunicação agendam o que pensar, o que 

fazer. Pode-se dizer, nesse sentido, que os meios de comunicação agendam as significações e 

interpretações da realidade, por parte da sociedade. Essa teoria tem origem remota na década 

de 1970, no pensamento da dupla de pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw, a quem 

é atribuída. Há, no entanto, outros estudos que sustentam, na origem das pesquisas sobre o 

assunto, a ideia de que a veiculação na mídia gera determinadas e específicas interpretações. 

É o caso, por exemplo, do trabalho de Walter Lippmann, que, já em 1922, propôs a tese de que 

as pessoas não respondiam diretamente aos fatos do mundo real, mas que viviam em 

um pseudo-ambiente composto pelas "imagens em nossas cabeças". Em todo caso, a temática 

é recorrente nos estudos em Comunicação. Em coerência com as perspectivas 

contemporâneas desses estudos, entende-se que agendamento é inflexão, direcionamento 

narrativo, não uma imposição totalitária e unidirecional. Isso significa que a veiculação pela 

                                                           

5 As referências às transformações dos dispositivos tecnológicos em Comunicação são muitas. 
Destacam-se, aqui, algumas: Burke e Briggs (2004); Castells (1999); Giovannini (1987); Kerckhove 
(1997); Levy (1993); Marcondes Filho (1994; 1996); Postman (1994); Santaella (1992). 
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mídia não define por si só, nem é segurança de construção da imagem do destino turístico. O 

que ocorre é processual e faz parte de uma complexa trama de fluxos significacionais, em que 

a mídia é um dos dispositivos recorrentes e intervenientes. 

Outro aspecto é que a própria mídia vem se transformando, de tal forma que é preciso 

desbastar um imaginário coletivo de sua significação. Às vezes, a palavra ‘a mídia’ é repetida e 

lida como se fosse uma ‘entidade abstrata’, uma espécie de totem6 contemporâneo, capaz de 

concentrar e determinar todas as significações. Na prática, cada dia mais, ela vem se 

mostrando como uma trama midiática. A palavra mídia deriva de médium, em inglês, 

literalmente meios, ou seja, na sua matriz significacional, ela já é plural, múltipla. No cenário 

contemporâneo, fica muito claro que essa pluralidade e multiplicidade é quase infinita, quando 

se pensa em uma sociedade de redes midiáticas e na combinação de dispositivos 

comunicacionais, em cada meio, em cada dispositivo. São interconexões e interligações, que 

vão se ampliando e complexificando, de tal modo a se compreender que as narrativas, também 

as narrativas do turismo, são produzidas em meio a um emaranhado de dispositivos, que 

engendram vínculos complexos com os sujeitos envolvidos no turismo. Verifica-se, desse 

modo, que o agendamento, ainda que ocorra, não é algo ‘dado’, como óbvio, resultante de um 

processo mecânico, mas como resultado de um aprimoramento de trabalho com os fluxos 

informacionais e na apropriação de técnicas de narrativas que vão, essas sim, contribuindo 

para cristalizar significações. 

Importante destacar aqui a relevância da narrativa, na constituição de uma existência em 

si – no caso, a constituição dos destinos e dos atrativos dos destinos turísticos. Desse modo, 

narrar uma experiência turística ou as narrativas midiatizadas do turismo são processos que 

criam significações em relação aos destinos. É o que fica claro, com a explicação de Sodré 

(2009: 26-27), sobre a narrativa, citando Blanchot (1959): “[...] não é o relato do 

acontecimento, mas o próprio acontecimento, a aproximação deste acontecimento, o lugar 

onde este é chamado a se produzir, acontecimento ainda por vir e por cujo poder de atração a 

narrativa pode esperar, também ela, realizar-se”. Sodré (2009: 27) complementa: “Nesse caso, 

a narrativa é uma função, que cria aquilo mesmo que se narra, assim como quando se escreve 

uma obra de ficção ou se faz um filme”. 

O estudo das narrativas, inclusive, vem ganhando espaços em áreas de estratégia militar 

e econômica, no cenário mundial, como é o caso da agência Darpa (Defense Advanced 

Research Projects Agency), de tecnologia militar dos Estados Unidos, co-responsável pela 

invenção da internet. Esse direcionamento para o estudo das narrativas é apresentado em 

texto de Alexandro Martinez Gallardo, de 22 de outubro de 2011, intitulado “La neurobiología 

de las narrativas (o cómo contar historias es crear realidades)”, em que são abordados 

aspectos da neurobiologia das narrativas e dos múltiplos interesses que a área de estudos vem 

despertando, seja por setores de estratégia de marketing ou de estratégias militares.  

O texto menciona inclusive o fato de que a Darpa tem investido fortemente nos estudos 

da área, como ficou claro na conferência, intitulada Narrativa Networks (N2): The 

Neurobiology of Narratives. O presidente desta conferência, Coronel William Casebeer, chega 

a comparar o efeito das narrativas à adição de drogas. Ele expressa a posição da Darpa sobre 

a temática, lembrando que os fluxos narrativos internacionais podem ser importantes para 

definir posicionamentos dos sujeitos, em relação aos conflitos bélicos: 

                                                           
6 O termo está sendo utilizado, aqui, no sentido atribuído por Freud (1913), no texto clássico Totem e 
Tabu, como a força que une o grupo e que concentra, em si, por isso mesmo, poderes especiais e na 
maioria das vezes não bem compreendidos, a não ser pelos líderes da tribo. 
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O impacto das narrativas na psicologia humana envolve desde eventos que lembramos 
com maior facilidade até nossas decisões sobre importantes condutas fundantes que 
definem nosso grau de confiança nos demais. Já que o cérebro humano é a causa próxima 
de nossas ações, as narrativas têm um impacto direto nos processos neurobiológicos dos 
receptores e emissores. Entender como as narrativas informam os processos 
neurobiológicos dos receptores e dos emissores. Entender como as narrativas informam 
os processos neurobiológicos é crítico se queremos determinar que efeito têm sobre a 
psicologia e a neurobiologia das decisões humanas e seus comportamentos, e podem 
ajudar em tudo o que vai desde explorar como o transtorno de estresse pós-traumático 
está influenciado pela repetição do evento, até entender os pensamentos e sentimentos 
de outras pessoas. (Casebeer, 2011: 1) 

 
Considera-se essa abordagem, mas na perspectiva dos ecossistemas comunicacionais e 

turísticos, o que implica a não totalização ou mecanização dos efeitos. Isso significa a 

compreensão da lógica processual dos processos e da incerteza inerente aos fenômenos. 

Assim, a narrativa não é uma imposição totalitária, mas é preciso compreender que ela propõe 

e, às vezes, provoca inflexões de leituras, tendências de direcionamentos. Isso tem implicações 

em todas as áreas da vida, inclusive, claro, no turismo, em que os direcionamentos, 

mobilizações e desterritorializações implicam o tempo todo em leituras e releituras do mundo, 

especialmente as produzidas coletivamente. 

Um dos teóricos expoentes da Esquizoanálise, Guattari (1992: 102), afirma: “O mundo só 

se constitui com a condição de ser habitado por um ponto umbilical de desconstrução, de 

destotalização e de desterritorialização, a partir do qual se encarna uma posicionalidade 

subjetiva”. A fala remete a diferentes processos, desde as explosões geradoras de universos, 

com a desconstrução das estrelas, até os processos autopoiéticos e desterritorializantes, 

vivenciados pelos sujeitos em movimento, portanto, no turismo e na comunicação. A reflexão 

possibilita pensar os processos vivenciados por sujeitos, grupos, movimentos sociais, o que 

envolve a eclosão de processos subjetivos, de sujeitos singulares e também coletivos.  

 

4. Rumo à amorosidade no turismo 

A noção de amorosidade está no centro da discussão empreendida pelo Amorcomtur!. Ela 

constitui e direciona o grupo. Amorosidade na Comunicação e no Turismo e suas 

transversalidades. Por vezes, para algumas pessoas ainda não familiarizadas com a 

abordagem, o termo pode soar estranho, pela histórica carga significacional. Mesmo 

considerando esses aspectos, o Amorcomtur! vem se questionando e construindo o 

questionamento enunciador: “E por que não falar de amor?”, enfrentando algumas 

resistências. No que se refere à associação da temática do amor com a Ciência e a Educação, 

como grandes campos em que se produz conhecimento, há referenciais importantes que 

contribuem para fundamentar as discussões: Paulo Freire (1987; 1996), Morin (2003), Prigogine 

(2009), Maturana (1998), Bauman (2004), Restrepo (1998), Barthes (1986), para citar apenas 

alguns.  

A associação Ciência-Amor-Turismo-Comunicação só pode ser lida como ingênua, pelo 

desgaste da palavra amor, pela sua histórica desvalorização nos centros de produção, na lógica 

produtiva do Capitalismo Mundial Integrado, na suposta ‘evolução’ de um modelo de trocas e 

relações produtivas, denominado de ‘capitalismo por espoliação’ (Harvey, 2005). São vários os 

pensadores que sinalizam, no entanto, em diversas áreas, a crise, a falência, do modelo 

produtivista a qualquer custo, que espolia e destrói e desconsidera a nossa humana condição 
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e a ecologia em sentido amplo.7 Há poucas chances de sobrevivência para a humanidade, para 

o planeta, considerando a lógica evolucionista, racional e objetivista da Ciência Clássica e dos 

modelos produtivos implantados desde o fordismo, passando pelo toyotismo, até uma ‘onda’ 

mundial de busca de qualidade total em que se enuncia que ‘errar não é humano’. Em várias 

áreas do conhecimento, vai surgindo a consciência de necessidade de outras práticas 

relacionais, dos sujeitos entre si, dos sujeitos com o trabalho, com o consumo, com o lixo, com 

o ambiente em sentido amplo. Maturana (1998: 23-24) afirma que o “amor é o reconhecimento 

do outro como legítimo outro na convivência” e que não há separação entre emoção e razão. 

A emoção é o que aciona a ação, o que põe o sujeito em ação, até mesmo nas situações 

aparentemente mais racionais. Ora, se o outro é legítimo outro, o princípio ético, de respeito 

às condições de cada sujeito envolvido, tem que ser o platô referencial das relações, na vida, 

e, claro, também dos processos comunicacionais. Segue a fala de Maturana (ibid.): “O amor é 

a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação 

do outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo de convivência que conotamos 

quando falamos do social. [...] Sem a aceitação do outro, não há fenômeno social”. 

Assim, Turismo e Comunicação, portanto, a midiatização do turismo precisa partir desse 

pressuposto, já que as relações se produzem em função de ‘coordenações de relações’, que 

se estabelecem no entrelaçamento de sujeitos. Os processos turísticos e comunicacionais se 

fazem com o agenciamento de redes de afetos e movimentações de sujeitos que, ao se 

desterritorializarem, vibram, estremecem, movimentando campos de forças, a partir de 

múltiplos e muitos investimentos, em conexão com ecossistemas complexos e amplos. Esses 

campos se compõem, em delineamento e inflexão, em planos de significação emergente e 

com potência de devir. Então, misturam-se, mesclando-se, produzindo, aí sim, sentidos 

partilhados, renovados, reinventados, a partir da mistura de ‘corpos vibráteis’ que são espécies 

de intensidades físicas, materiais e abstratas, energias-potência, vamos chamar assim. Depois 

que os sujeitos se desterritorializam e se encontram, se reterritorializam, na Comunicação ou 

no Turismo, ‘nada será como antes’, as transformações, por mais ínfimas que pareçam, alteram 

universos existenciais e reverberam para múltiplos outros universos. Isso também é o que 

mantém potente o desejo de que novos processos sejam agenciados.  

Desse modo, os grandes sinalizadores para a mutação das narrativas turísticas, que 

valorizam os territórios turísticos, também não são específicos do campo da narrativa, mas 

estão em consonância às mutação cósmica planetária,8 de busca de transmutação da lógica da 

competição para a da cooperação, de respeito ao ‘mundo do Outro’, já que este é legítimo e 

outro, portanto, diferente, diverso. Isso, por si só, tem a potência de reinvenção mútua, de 

acionamento de potências, com resultados que podem vir a beneficiar grandemente todos os 

sujeitos e territórios envolvidos nos processos de turismo. Trocar a espoliação exacerbada pela 

mídia,9 pela ética do culto ao encontro, ao conhecimento e respeito às diferenças, à 

compreensão de que somos ‘um’, somos sujeitos imersos na teia da vida, nômades por 

                                                           
7 Interessante, nesse sentido, a perspectiva de Martínez-Alier (2007), com os ciclos do movimento 
ambientalista e a noção de Justiça Ambiental, que representa um avanço em relação ao chamado 
desenvolvimento sustentável, que prevê o estabelecimento da correlação de valor, para o ambiente, 
visando a sua preservação para as gerações futuras.  
8 A expressão ‘mutação cósmica planetária’ pode ser compreendida, claramente, no documentário 
intitulado Crossroads: Dores de Parto de Uma Nova Visão Mundial (Crossroads, 2016). 
9 Neste caso, a expressão ‘espoliação exacerbada pela mídia’ corresponde aos fluxos narrativos 
expressos pela trama de mídias, em nível mundial, que sugere e enaltece a naturalização do modelo 
capitalístico, da lógica do consumo desenfreado, da valorização do indivíduo e do capital. 
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excelência e que temos na amorosidade nosso trampolim para o futuro e, ao mesmo tempo, 

nosso porto existencial. As narrativas devem se pautar pela disposição do encontro, pela não 

competição, pela subjetivação dos discursos, pelo mergulho na captação sensível das 

condições, caraterísticas, dos atributos naturais, históricos e culturais. Precisam ser pautadas 

pelo encantamento pelo outro, o olhar de ‘ad-miração’, e o relato cuidadoso, feito com esmero 

de quem conta a viagem, considerando a intensidade anímica que a moveu, que a produziu.  

 
5. Considerações finais 

Refletiu-se, neste artigo, os processos de midiatização e sua vinculação com a trama 

comunicacional contemporânea, como conjunto de produções comunicacionais complexas, 

entrelaçadas em rede planetária. Buscou-se considerar o fato de que a midiatização do turismo 

ocorre em ecossistemas comunicacionais também complexos, em conexão com os processos 

produtivos capitalísticos, portanto, que estão à mercê das condições do que Harvey (2005) 

chama de capitalismo por espoliação. Assim, entende-se uma trajetória turística que, ao 

mesmo tempo, significa aprimoramento de processos inerentes ao turismo, sofisticação 

tecnológica, mas que ‘inspira cuidados’, do ponto de vista da ética da relação e do cuidado 

com o Outro (sendo esse outro as outras pessoas, os outros territórios, enfim, os outros 

ecossistemas com os quais se interage, quando em processo de turismo). 

A engrenagem maquínica midiática produz midiatizações turísticas em conexão com as 

grandes máquinas capitalísticas, que movimentam capitais diversos, desde financeiros até os 

valores imateriais, relacionados à cultura ou às emoções. São engrenagens de diversas 

‘naturezas, substâncias e matérias’. Todas potentes em princípio e que tem sua potência 

direcionada para os interesses do grande capital e dos focos de poder político. Assim, do 

mesmo modo que se definem os fluxos informacionais em geral, definem-se os focos de 

midiatização turística.  Os grandes conglomerados definem o que enfatizar, destacar, sugerir 

dos destinos turísticos, em consonância com a grande engrenagem publicitária, os grandes 

investimentos do turismo na própria mídia. Desse modo, ecossistema midiático-

comunicacional e turístico reiteram-se mutuamente, formando entrelaçamentos, cuja 

orientação é a da espoliação e de priorização da acumulação de capital, pelos grandes 

conglomerados ou por territórios historicamente delimitados pela geopolítica internacional, 

nacional, regional e local. Enfim, se não houver avanços nas reflexões... segue-se uma espécie 

de círculo vicioso e de conveniências recorrentes.  

Nessa lógica, a midiatização atribui valor aos destinos, destacando determinados 

atrativos. Isso nem sempre significa a valorização da cultura local, o respeito, a ética, com 

relação aos sujeitos e ao patrimônio envolvido. Muitas vezes, ocorre um processo de 

mercantilização cultural, que coloca em jogo a valorização da cultura, da natureza, das 

tradições históricas. Corre-se o risco, neste caso, de profundas alterações nos ecossistemas 

turísticos, com produções de ‘destinos fachada’, para ‘turistas-relâmpago’, no acionamento e 

confluência de ações mercadológicas que transformam os lugares e suas singularidades em 

‘mercadoria-objeto’, que continua considerando o turista como ‘público-alvo’. 

O contraponto a essa perspectiva é a emergência de uma visão pautada pela ética da 

relação, pela responsabilidade social, com vistas à sustentabilidade, com orientação de outra 

consciência planetária. É o que, no Amorcomtur!, se denomina como perspectiva de 

amorosidade e autopoiese. Assim, a proposta de desenvolvimento e orientação para um 
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‘turismo amoroso-autopoiético’ surge comprometida com a nova consciência planetária,10 que 

está em consonância ao que venho chamando de cenário da mutação da Ciência, bem como à 

mutação de atitude (no sentido de ato no todo), em termos globais, envolvendo desde as 

nossas ações cotidianas, nossos planejamentos existenciais, nossos relacionamentos, pessoais 

e profissionais, nossos vínculos e, claro, nossos deslocamentos, nossa tendência à 

desterritorização, nossa condição nômade, nosso ‘tour-ismo’. 
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Resumo 

Durante os anos de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar, marcada por forte repressão 
política/ideológica. Esta pesquisa se propôs a investigar se os estereótipos turísticos foram utilizados 
como forma de promover a ideologia proposta pelos militares, com objetivo de obter um maior 
controle da população. Nesta etapa da pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos 
metodológicos: revisão bibliográfica e levantamento documental. Brasil: terra do sol e do mar, das 
belas mulheres, do povo alegre e hospitaleiro! Este foi o Brasil reiteradamente apresentado nos 
discursos correntes no período analisado. Nesta pesquisa, ainda em andamento, a história será 
revista e reexaminada. Acredita-se que o ineditismo e a importância histórica do tema justificam a 
relevância do trabalho proposto. 

 
Palavras-chave: regime militar; turismo; estereótipo; manipulação. 

 

Abstract 

From 1964 to 1985, Brazil was ruled by a military dictatorship, marked by strong political/ideological 
repression. This research aimed to investigate if the tourist stereotypes were used as a way to 
promote the ideology proposed by the military at a greater control of the population. The following 
methodological procedures were adopted: bibliographic review and documentary survey. Brazil: 
land of sun and sea, beautiful women, happy and hospitable people! This was the Brazil which was 
repeatedly presented in the everyday discourses during the analyzed period. In this research, still in 
progress, the history will be reviewed and reexamined. It is believed that the novelty and the 
historical importance of the theme justify the relevance of the work. 
 
Keywords: military regime; tourism; stereotype; manipulation. 

 
 
1. Introdução 

A utilização dos meios de comunicação de massa com a finalidade de manipulação da 

população foi algo recorrente na história humana. Existem casos reconhecidos, como a 

Alemanha de Adolf Hitler (Domenach, 2005) e Portugal de António Salazar (Torgal & Homem, 

1982), em que os governos valeram-se dos meios de comunicação para tentar persuadir a 

sociedade. Hitler, inclusive, escreveu um livro intitulado Mein Kampf, em que tece 

considerações instrumentais de como proceder para obter o máximo de aproveitamento com 

a propaganda de massas. (Garcia, 1982). 
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O termo “manipulação” utilizado neste artigo refere-se à definição proposta por Van Dijk 

(2008), que entende que a manipulação é uma prática comunicativa e interacional, em que 

ocorre um abuso de poder, sendo este abuso chamado por ele de dominação.  Os 

manipuladores procuram fazer com que os manipulados ajam ou pensem de acordo com o 

interesse dos primeiros e contra seus próprios interesses, para isto utilizam-se dos discursos.   

De acordo com Martins (1999), mesmo havendo uma enorme força repressiva aos que se 

opunham ao regime hitleriano, a utilização da propaganda foi fundamental para a construção 

da imagem e a consolidação do III Reich. 

Porém, não é apenas durante regimes totalitários/autoritários que os governos valem-se 

deste artificio. Um estudo comparativo desenvolvido por Pereira (2012) mostra que, durante o 

mesmo período, uma ditadura de tipo totalitário (representada pelo governo nazista) e uma 

democracia de tipo liberal (representada pelo governo de Franklin Delano Roosevelt) 

utilizaram “o cinema como instrumento de cooptação e adestramento da opinião pública, 

dentro e fora dos respectivos países” (Pereira, 2012: 10).  

Do mesmo modo, grande parte das sociedades contemporâneas, vivendo neste estágio 

líquido da modernidade (Bauman, 2001), também valem-se dos meios de comunicação para 

promover uma aproximação de pensamentos (ou fabricação de consensos, como diriam 

Hermam & Chomsky, 2003), com a função “de formar a maior parte das ideias e convicções 

dos indivíduos e, com isso, orientar todo o seu comportamento social” (Garcia, 2005: 10), 

facilitando que as sociedades trilhem pelo caminho proposto pelo liberalismo. 

O período em que vigorou o regime militar brasileiro (de 1964 até 1985) é outro exemplo 

significativo da intensa utilização de tais recursos pelo governo1, fato que auxiliou a 

permanência destes no poder por mais de 21 anos, contrariando o ocorrido nos demais países 

da América Latina, por exemplo: Colômbia, 4 anos; Argentina, 7 anos e Peru e Uruguai, 12 anos. 

Se compararmos o Brasil e a Argentina, chegamos a uma equação: Repressão X Propaganda 

Ideológica, sendo que a proporção de cada item pode definir os rumos de tais governos. A 

Argentina apresentou uma das ditaduras mais sanguinárias, com 30 mil civis assassinados 

(Castilho, 2013), que culminou com crescentes manifestações populares, fato que contribuiu 

significativamente para o fim do regime. Enquanto o Brasil, mesmo valendo-se do medo e do 

terror para conter os grupos organizados e a sociedade de forma geral, o fez de forma mais 

“calculada” com relação à população, valendo-se de um importante aparato de informação e 

propaganda. 

Todos os presidentes militares utilizaram os meios de comunicação para amparar e 

legitimar suas ações, bem como apresentar um país não condizente com a realidade vivida 

naquele momento. Além de possuir um sistema próprio de informações e propagandas2, o 

governo controlava tudo o que era noticiado pelos meios de comunicação de massa. Este 

controle ocorria pela afinidade ideológica, interesses econômicos dos proprietários, ou, em 

última instancia, pela censura. A censura, oficializada com o Ato Institucional nº 5 – AI-53, impôs 

um severo sistema de controle das notícias em todos os meios de comunicação.  

                                                           
1 Muitos trabalhos já mostraram a utilização dos meios de comunicação pelos governos militares 
brasileiros com o propósito de persuadir a sociedade em favor da manutenção e dos interesses dos 
governos militares. Para citar alguns: Fico, 1997; Fiorin, 1988 e Garcia, 2005. 
2 A autora chamou de “Complexo Informacional de Sustentação ao Regime Militar” todo o aparato 
comunicacional desenvolvido pelos governos militares.  
3 O AI-5 faz parte de uma série de decretos promulgados pelo governo militar. Este ato foi a expressão 
máxima da repressão e ofereceu poderes praticamente absolutos aos militares. 
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No saldo devedor deste período, pode-se também atribuir como algumas das principais 

consequências para a sociedade brasileira “a alienação produzida pela propaganda, a 

ignorância sobre as suas próprias condições de vida e seu papel na sociedade.” (Garcia, 2005: 

18). 

Distanciando-se das estratégias utilizadas por regimes anteriores, como o Estado Novo de 

Getúlio Vargas, as “propagandas” realizadas em prol do regime militar, de maneira geral, não 

imprimiam as marcas do governo (Fico, 1997; Andrade, 2003). Nesta fase, já não era “tão fácil 

perceber que se trata de propaganda e que há pessoas tentando convencer outras a se 

comportarem de determinada maneira. As ideias difundidas nem sempre deixam transparecer 

sua origem nem os objetivos a que se destinam”. (Garcia, 2005: 11). 

Assim, temas nacionalistas e de otimismo foram amplamente divulgados (Marconi, 1980; 

Fico, 1997; Graf, 2003; Garcia, 2005) tanto nas propagandas com marcas oficiais (slogans como 

“Brasil: ame-o ou deixe-o” e “ Ninguém segura este país”), como nas mais diversas notícias da 

época, em que eram exaltados com certo exagero os feitos militares. 

Paralelamente a estas ações realizadas no Brasil, pesquisas comprovaram que a 

EMBRATUR, criada em 1966, teve o objetivo de modificar a imagem do Brasil como um país 

violador de direitos humanos, que estava circulando no exterior (Santos Filho, 2004 e 2008 e 

Damas, 2010). Desta forma, a estratégia do órgão foi utilizar os estereótipos brasileiros já 

existentes para transmitir a imagem de um país desvinculado dos relatos dos exilados.  

Desta forma: (1) Os governos militares valeram-se do sistema de comunicação, inclusive 

dos particulares, por meio da conivência, coerção ou censura para transmitir uma imagem 

distorcida da realidade, e ao mesmo tempo (2) os governos militares, por meio da EMBRATUR, 

buscaram transferir a imagem de um país violento e que não respeitava os direitos humanos 

para a imagem de um país com lindas paisagens, mulheres bonitas, povo alegre e acolhedor, 

rico em festas e brilhante no futebol. 

Ao refletir sobre estas duas questões surgiu a primeira indagação que deu origem a este 

trabalho: Será que estes mesmos estereótipos turísticos, indiscriminadamente utilizados pela 

EMBRATUR para ‘maquiar’ a imagem do Brasil no exterior também foram usados 

internamente para manipular a sociedade brasileira a pensar e agir de acordo com os ideais 

militares e aceitar esta nova condição imposta pós golpe civil-militar? 4 

Os resultados preliminares confirmaram a utilização destes estereótipos nas mais variadas 

notícias e propagandas veiculadas internamente, como poderá ser observado no item 

“Resultados Preliminares: O Brasil representado pelos estereótipos”, apresentado abaixo.  

Este artigo foi estruturado da seguinte maneira: Iniciamos falando sobre “O Turismo 

como Estratégia de Controle Social” e, em seguida apresentamos brevemente o conceito de 

“Estereótipo”, bem como, “Os Estereótipos Turísticos Brasileiros”. No item seguinte 

descrevemos a “Metodologia” utilizada e os “Resultados Preliminares”. Para concluir fizemos 

algumas “Considerações Finais” e apresentamos as “Referências Bibliográficas” utilizadas até 

o momento. 

 

 

                                                           
4 A designação “Golpe Militar”, amplamente utilizada na literatura para denominar o Golpe de Estado 
ocorrido no Brasil em 1964, começou a ser contestada após a publicação do trabalho de René Armand 
Dreifuss (1981). Nesta obra o autor comprovou a atuação de determinados setores da sociedade civil na 
efetivação do golpe. Desde então, o termo “golpe civil-militar” tem se demonstrado a definição mais 
completa para referir-se ao Golpe de Estado consolidado pela ação militar e por este motivo adotou-se 
esta denominação neste trabalho.  
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2. O turismo como estratégia de controle social  

Não é prática recente os governos utilizarem o tema “turismo” como meio de controle social. 

O turismo é um tema relacionado com o lazer, portanto assunto de fácil aceitação e interesse, 

além disto, o tema permite a compilação de tudo que há de melhor em um país e isto promove 

o afloramento de sentimentos como patriotismo e ufanismo. Belezas naturais e construídas, 

festas populares e até mesmo características do próprio povo, são temas facilmente 

transformados em produtos turísticos. O processo para transformar tais temas em produtos 

envolve a criação de estereótipos, ou a reafirmação de um estereótipo já existente e a 

divulgação interna e externa.  

A criação/reafirmação de um estereótipo promove a cristalização do que é “interessante” 

ser mostrado e, como consequência, a invisibilidade de tudo que não deve/pode/merece ser 

mostrado. A divulgação deste “produto” permite que os estereótipos sejam difundidos e 

alcancem números cada vez maiores de pessoas. Com relação à divulgação externa, esta 

reforça ainda mais o sentimento ufanista da população de dado país, pois transpassa 

“superioridade” uma vez que reforça o “valor” atribuído ao país por pessoas de outras nações. 

Um claro exemplo disto foi o vídeo criado pelo Ministério do Turismo - MTur para divulgação 

do turismo no período da Copa do Mundo de 2014, a primeira frase da peça publicitária 

expressa esta ideia: “Já imaginou morar em um lugar onde as pessoas passam as férias?” 5 

Neste sentido, o tema “turismo” se mostra bastante elástico e permite a adequação aos 

mais diversos propósitos governamentais, com o benefício da fácil apropriação pela população 

(sentindo-se fazendo parte do cenário) e da correlação deste “lugar perfeito” com os 

governos que os administram. 

Além disto, o turismo é uma importante peça na engrenagem da ideologia capitalista, 

funcionando como uma “terapia da sociedade, como válvula que faz manter o funcionamento 

do mundo de todos os dias. Ele exerce um efeito estabilizador não apenas sobre o indivíduo, 

mas também sobre toda a sociedade e a economia.” (Krippendorf, 2000: 16). 

Assim, as estratégias que envolvem o turismo revelam-se como interessante ferramenta 

para os governos. Não é bastante conveniente para a maior parte dos governos aliar o controle 

da população e o aquecimento da economia? 

Estudos já comprovaram a utilização do turismo por governos autoritários/totalitários. 

Durante o III Reich de Hitler, o turismo social foi utilizado pelo governo como instrumento de 

propaganda política. “Infelizmente a Alemanha não foi o único país a utilizar o Turismo Social6 

com propósitos políticos ocultos, existem registros de outros países que fizeram uso deste 

segmento para manipular a população a aceitar, agir e pensar de acordo com a ideologia do 

governo” (Fino & Silva, 2013: 3). 

Almeida (2001) cita a utilização do turismo com fins de manipulação pelo governo 

português, antes e durante o período revolucionário (1974 até 1976), pelo governo canadense, 

com a ascensão do Partido Quebecois e pela ex-URSS durante o período Estalinista.  

O caso que estudaremos neste trabalho refere-se à outra forma de utilização do tema 

“turismo” como forma de controle da população: O uso de estereótipos pré-existentes para 

exaltação das qualidades do país, procurando aliá-las a uma “excelente administração pública” 

e assim esconder as mazelas do regime militar, propiciando um clima otimista na população.   

                                                           
5 Vídeo disponível em: http://www.turismo.gov.br/turismo/multimidia/campanhas_publicitarias/ 
promocao_turismo.html. (Acedido em 07/05/2014). 
6 Em tese, o Turismo Social é um meio de democratizar o acesso às viagens e ao lazer. 

http://www.turismo.gov.br/turismo/multimidia/campanhas_publicitarias/%20promocao_turismo.html
http://www.turismo.gov.br/turismo/multimidia/campanhas_publicitarias/%20promocao_turismo.html
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Neste caso, a manipulação ocorreu de uma maneira muito sutil, sendo estes temas 

inseridos no cotidiano das pessoas por intermédio não apenas de propagandas oficiais, mas 

de inúmeras formas, principalmente inseridas nas mais diversas notícias, auxiliando para que 

estes estereótipos fossem difundidos no imaginário das pessoas. 

 

3. O conceito de estereótipo 

O primeiro autor a conceituar estereótipos diz que estes representam certas facetas da 

realidade, pois “na maioria das vezes, não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro 

definimos e depois vemos. Na grande confusão florida e zunzunante do mundo exterior 

colhemos o que nossa cultura já definiu para nós, e tendemos a perceber o que colhemos na 

forma estereotipada, para nós, pela nossa cultura” (Lippmann, 1980: 151).7 

Para a sociologia e para a psicologia social estereótipos são imagens pré-concebidas, uma 

representação coletiva cristalizada construída por fragmentos do todo sob a influência de seu 

meio social. Desta forma, os estereótipos são criados para simplificar e categorizar o mundo. 

Segundo Maisonneuve (1977), este mecanismo é inerente ao ser humano, que necessita 

generalizar para absorver informações, porém estes dizem pouco sobre a realidade e são 

carregados ideologicamente. Como consequência, os estereótipos dissimulam e reforçam 

ideologias (Fairclough, 1992). Além disto, os estereótipos são “fonte de construção identitária 

e fonte simbólica de representações sociais que sobrevivem através dos tempos, reforçando-

se e fixando-se na memória social” (França, 2012: 47). 

Segundo Hintze (2013: 122), estereótipo turístico, chamado pelo autor de “clichê 

turístico”, é algo criado “a partir da redução da complexidade do tipo apresentado [...], por 

meio do estabelecimento de uma convicção categórica preconcebida sobre algo (ou alguém): 

o clichê tem a finalidade de um rótulo. É uma forma de preconceito geradora de expectativas, 

pois promove a possibilidade do estabelecimento antecipado de critérios de julgamento e, é 

claro, de generalizações. 

 Hintze (2013) alia a existência de estereótipos turísticos à produção de espetáculos, uma 

vez que apenas o que é conveniente ser mostrado é traduzido em clichê. Ao mesmo tempo 

que o espetáculo oferece a materialidade para construção dos estereótipos, ele promove a 

invisibilidade, ocultando tudo aquilo que não deve/pode/merece ser retratado. O autor conclui 

que, ao mesmo tempo em que os estereótipos representam uma realidade parcial ou um 

pseudomundo, eles produzem a invisibilidade (Hintze, 2013). 

Os estereótipos são tratados neste trabalho como uma imagem difundida socialmente, 

carregada ideologicamente, simplista (relatando apenas uma parte do todo), deturpada, que 

pode levar a uma opinião favorável, ou não, com relação ao tema tratado e que sobrevive 

através dos tempos.  

 

3.1 Os estereótipos turísticos brasileiros 

O Brasil está vinculado a alguns estereótipos, sendo que cinco destes foram amplamente 

utilizados para divulgar o turismo brasileiro no exterior durante o período proposto por esta 

análise, conforme obra de Bignami (2002), Alfonso (2006) e Kajihara (2008). Abaixo cada um 

deles será brevemente apresentado. 

 

 

                                                           
7 A obra original foi publicada no ano de 1922. 
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• Brasil Paraíso 

Este é o estereótipo mais antigo, pois desde a descoberta do Brasil “predominou uma 

imagem associada à grandeza do território, abundância de vida selvagem e sensualidade como 

dotes naturais (...).” (Nova, 2006: 2). Este estereótipo está relacionado a ideia de Éden, de 

Eldorado, da Floresta Amazônica, enfim, aos atrativos naturais como recursos inesgotáveis. 

 

• Mulher Brasileira  

Este estereótipo relaciona-se a ideia de sexo fácil e barato, sensualidade, libertinagem e a 

beleza da mulher brasileira. Provavelmente este é o estereótipo mais utilizado quando falamos 

em turismo brasileiro, pois muitas vezes dele se apropriam os demais estereótipos. Em muitos 

casos, quando é identificado um texto ou imagem tipicamente relacionado aos estereótipos 

“Brasil Paraíso”, “Brasil do Brasileiro”, “País do Carnaval”, “Lugar do Exótico e do Místico” 

existe a figura de uma mulher, estrategicamente posicionada.  

 

• Brasil do Brasileiro 

Este estereótipo inclui todas as características atribuídas ao povo brasileiro, como a 

hospitalidade, a malandragem, a musicalidade, a cordialidade, a alegria e a falta de 

preconceito. 

 

• País do Carnaval 

Esta denominação sintetiza o imaginário que associa o Brasil com grandes eventos, como 

o carnaval e o futebol. 

 

• Brasil Exótico e Místico 

Este estereótipo relaciona-se com as manifestações religiosas, a cultura negra e indígena, 

aos ritos e rituais em geral. 

 

Estas conceituações, propostas inicialmente por Bignami (2002), serão revistas e 

adaptadas de acordo com os resultados obtidos. De início, já observamos a necessidade de 

desmembrar o estereótipo Carnaval e Futebol, por representarem características singulares. 

Desta forma, o estereótipo inicialmente categorizado como “País do Carnaval” foi 

desmembrado em “País do Carnaval” e “País do Futebol”.  

 

4. Metodologia 

  

4.1 Material e métodos  

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

revisão bibliográfica e levantamento documental. 

Considerando que o ápice da manipulação e censura durante o militarismo ocorreu desde 

a criação do AI-5 (Dezembro de 1968) e perdurou até o final do governo Médici, em março de 

1974 (os chamados anos de chumbo), o período de análise proposto para esta pesquisa será 

de 1969 até o primeiro semestre de 1974. Durante este período houve dois tipos de censura “a 

primeira, através de bilhetinhos e telefonemas que determinavam os assuntos que não 

deveriam ser abordados pela imprensa; a segunda chamada censura prévia, com censores – 
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policiais revisando todo o material a ser divulgado (Marconi, 1980: 43)”, inclusive nos meios de 

comunicações favoráveis ao governo.  

A revista Veja foi o objeto de análise deste trabalho devido ao seu alcance nacional e a 

notória intervenção militar em sua redação durante os anos do regime militar.   

 
A revista Veja esteve sob censura prévia durante 119 edições, tendo 10.352 linhas cortadas, 
60 matérias totalmente proibidas, assim como 44 fotografias e 20 desenhos 
e charges (Marconi, 1980: 84). Isto nos dá nada menos de 87 linhas por número, um artigo 
vetado a cada dois números, uma foto a cada três e um desenho ou charge a cada seis 
edições (Soares, 1988: 3). 

 

4.2 Forma de análise dos resultados 

O período proposto para análise dos dados compreendeu cinco anos e meio. Conforme o 

Acervo da Revista Veja, representado na Tabela 1, existem 286 edições neste período. 
 

Tabela 1. Número de exemplares por ano 

 

ANO NÚMERO DE EDIÇÕES 

1969 53 

1970 52 

1971 52 

1972 52 

1973 52 

1º sem. 1974 25 

TOTAL 286 edições 
 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Devido ao grande número de exemplares e ao tipo de análise proposta verificou-se que 

trabalhar com a totalidade do material tornaria a pesquisa inviável. Desta forma, procurou-se 

trabalhar com uma amostra que permitisse alcançar os objetivos, sem a necessidade de 

prejuízo do período inicialmente proposto (cinco anos e meio). 

A alternativa encontrada foi utilizar o método randômico, selecionando uma revista por 

mês, sendo que nos anos pares os exemplares serão referentes aos meses pares e nos anos 

ímpares os exemplares serão referentes aos meses ímpares. Por exemplo, o primeiro ano 

analisado refere-se a 1969, assim será selecionada uma revista referente a cada um dos meses 

de janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro. No ano de 1970, os meses selecionados 

foram fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. A Tabela 2 abaixo representa o 

número de exemplares que compõem a amostra. 

Desta forma mantemos o período total de censura à revista Veja, temos material 

suficiente para realizar as análises e viabilizamos a realização do trabalho sem prejuízos, 

conforme proposto inicialmente. 

Com relação à forma de análise, foi necessária a leitura integral de cada uma das 33 

revistas selecionadas, uma vez que os estereótipos poderiam estar embutidos nas mais 

variadas sessões. Além das matérias, foram catalogadas capas e propagandas que 

demonstraram relação com os estereótipos pré-determinados. Sendo assim, a análise 

contemplou não apenas os textos escritos, como também imagens. 
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Tabela 2. Amostra de número de exemplares por ano 
 

ANO NÚMERO DE EDIÇÕES 

1969 6 

1970 6 

1971 6 

1972 6 

1973 6 

1º sem. 1974 3 

TOTAL 33 edições 
 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Esta forma de catalogação nos possibilitou alcançar os primeiros resultados desta 

pesquisa, além de ser fundamental para a realização da ACD da maneira como propomos. Os 

dados obtidos nesta etapa nos permitiram não apenas comprovar a utilização dos estereótipos 

nos textos, mas também o seu intenso uso durante o período e sua pulverização pelas mais 

variadas sessões da revista. Também nos permitiram ter uma visão global da utilização de cada 

um deles no decorrer dos cinco anos e meio de análise. 

 

5. Resultados preliminares: O Brasil representado pelos estereótipos 

Brasil: terra do sol e do mar, das belas mulheres, do povo alegre e hospitaleiro! País rico em 

belezas e recursos naturais e hegemônico em futebol, carnaval e felicidade. Este foi o Brasil 

reiteradamente apresentado nos discursos correntes no período analisado, não apenas nos 

variados meios impressos, como também, em imagens televisivas. 

Alguns autores já haviam apontado para o uso da censura com o propósito de implantar 

um “mundo fictício”, em que notícias negativas eram evitadas, buscando transmitir uma 

imagem de país livre de tensões e conflitos. (Marconi, 1980; Fico, 1997; Alves, 1985; Aquino, 

1999). Assim, os estereótipos turísticos brasileiros estavam em consonância com a proposta 

idealizada pelos militares de criação de um “mundo imaginário”, demonstrando apenas 

aspectos positivos relacionados com o povo e com o país, aspectos estes que, indiretamente, 

tinham como propósito refletir a imagem do governo vigente. 

Leituras empíricas realizadas em material midiático da época (revistas e jornais) 

apontaram para a constante presença dos estereótipos turísticos, mas foi com a leitura 

sistemática da revista Veja que pudemos observar a dimensão da utilização discursiva de tais 

temas. 

A presença reiterada destes estereótipos nas páginas da revista Veja pôde ser constatada 

com a leitura das edições selecionadas. A apresentação de tais temas e figuras foram tão 

constantes que estavam presentes em todas as edições que compuseram o corpus, além disto, 

os temas estavam contidos nas mais variadas sessões de Veja, a saber: ambiente, arte, 

automobilismo, Brasil, ciência, cidades, comportamento, economia e negócios, entrevista, 

especial, esporte, internacional, literatura, música, imprensa, televisão, teatro, vida moderna 

entre outras. Além das Capas, Carta ao Leitor, Cartas dos Leitores e propagandas, tanto 

financiadas pelo governo como por empresas privadas. Esta diversidade de sessões demonstra 

que, além dos estereótipos estarem presentes nos mais variados assuntos, o alcance aos 
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leitores da revista também é ampliado, considerando que cada leitor possui gostos e interesses 

diferentes uns dos outros. 

Outro fator relevante, que representa a intensidade de uso dos estereótipos turísticos, foi 

a quantidade destes em cada edição e a porcentagem de páginas das matérias que continham 

menções a um ou mais estereótipos. A Tabela 3 apresenta estas informações. 

 

Tabela 3. Páginas totais e páginas com estereótipos 

 

Ano Páginas totais da 

revista 

Páginas - matérias 

com estereótipo (s) 

Percentual de páginas 

com estereótipos 

1969 448 98 22% 

1970 548 150 27% 

1971 544 122 22% 

1972 584 89 15% 

1973 680 146 21% 

1º sem. 1974 328 56 17% 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Os dados apresentados acima demonstram a quantidade de páginas que fazem 

referências a um ou mais estereótipos dentre os exemplares da revista Veja que contemplaram 

o corpus. 

Na tabela acima foram excluídas as duplicidades por página, pois em muitos casos, cada 

matéria possuía mais de um estereótipo, o que na contagem individual gerava um número total 

muito maior do que os apresentados acima. Em menor quantidade, mas ainda relevante, 

ocorreram casos em que duas ou mais matérias que continham estereótipos estavam redigidas 

na mesma página, o que também foi pensado e excluídas as duplicidades das porcentagens 

citadas na tabela. Desta forma, o número de páginas e as porcentagens representadas são fiéis 

à realidade, sendo assim, por exemplo, 22% das páginas das revistas da amostra do ano de 1969 

eram páginas que continham um ou mais estereótipos.  

Vale lembrar que as matérias foram selecionadas com o máximo de cuidado para apenas 

serem contabilizadas as que continham a essência dos estereótipos. Assim, por exemplo, não 

eram todas as matérias que falavam sobre futebol que eram contabilizadas, e sim, as matérias 

que realmente apresentavam o Brasil como o “país do futebol” de maneira estereotipada. 

Curiosamente, grande parte dos estereótipos sobre futebol não estavam contidos na sessão 

“esportes”, mas sim pulverizados nas mais variadas sessões. Neste caso em especial, por haver 

uma sessão específica sobre o tema, percebeu-se mais claramente a busca pela sua 

naturalização, uma vez que o tema era inserido como algo natural nas notícias sobre os mais 

variados assuntos.  

Como podemos observar, os usos dos estereótipos foram expressivos (o ano com menor 

representatividade continha 15% de suas páginas recheadas de estereótipos turísticos 
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brasileiros) e demonstram a presença destes estereótipos constantemente nos discursos, 

sendo que a Revista Veja era apenas um dos meios de que o governo valia-se para introduzir 

sua ideologia na vida cotidiana da população. 

O ano de 1970, tido como o mais repressor, foi também o ano com maior 

representatividade em utilização de estereótipos na revista Veja, possuindo 27% de suas 

páginas contendo um ou mais estereótipos. Estes dados podem indicar relação do momento 

político com a utilização dos estereótipos.  

É interessante notar como os estereótipos pesquisados tornaram-se “invisíveis” para a 

grande maioria dos leitores, em partes por serem inseridos “sutilmente”, em outras pelo fato 

das pessoas já estarem familiarizadas com estes estereótipos circulando pelos discursos 

correntes da época. Assim, os discursos impressos faziam parte do cotidiano das pessoas, 

sendo absorvido inclusive em suas falas, como pôde ser notado em algumas “páginas do 

leitor”, em que os leitores escreviam cartas à redação para comentar sobre matérias de 

edições anteriores e citavam em seus argumentos clichês como “temos o melhor futebol do 

mundo” ou “em um país tão rico e belo como o Brasil”. 

Sobre a inserção dos estereótipos em matérias variadas nota-se que, grande parte das 

vezes, esta ocorre sem a necessidade de sua presença, ou seja, a ausência destes termos não 

prejudicaria em nada a informação que a matéria transmite. Como foi o caso da matéria de 

quatro páginas “De onde vem tanto calor”, que ao noticiar sobre as secas de rios, lavouras 

perdidas e até morte de crianças desidratadas, cita a seguinte frase: “As 63 praias do Rio de 

Janeiro cobrem-se de torsos nus, maiôs e biquínis” (Veja, 1969: 16). Nota-se que nesta pequena 

frase se faz referência a dois dos estereótipos pesquisados, um referente ao Brasil paraíso e 

outro referente ao país de belas (e fáceis) mulheres, frase esta que, como comentado 

anteriormente, não alteraria o significado da mensagem transmitida nesta matéria.  

Abaixo segue Tabela 4, que apresenta o número de matérias e a quantidade de páginas 

referentes a cada um dos estereótipos.  

 

 
Tabela 4. Dados quantitativos por estereótipo 

 

 Estereótipos 

N. de 

Matérias 

N. de 

Páginas 

Futebol 105 244 

Brasil Paraíso 75 208 

Sexo Fácil  75 178 

Brasil do Brasileiro 57 147 

País do Carnaval 46 100 

Lugar do Exótico e do   Místico 8 17 
 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Como pode ser observado, dentre os estereótipos pesquisados, o que possuiu maior 

representatividade foi o “País do Futebol”8, com 105 matérias em 244 páginas, seguido dos 

estereótipos “Brasil Paraíso” e “Sexo Fácil”, ambos com 75 matérias e 208 páginas / 178 

páginas respectivamente. Para demonstrar a dimensão destas ocorrências, com relação ao 

estereótipo “País do Futebol”, havia em média três matérias, com mais de sete páginas por 

edição da revista. 

A próxima etapa, ainda não realizada, nos permitirá compreender como os três 

estereótipos mais retomados (País do Futebol, Brasil Paraíso e Mulher Brasileira) foram 

utilizados discursivamente, desvelando o sentido do texto. Desta forma, será possível trazer à 

superfície parte da estratégia dos governos autoritários que, para grande parte das pessoas 

na época, estava velada, proporcionando assim, um avanço no debate a partir de tais aspectos. 

A título de ilustração, trazemos algumas imagens que demonstram a utilização dos 

estereótipos pela revista Veja. Nas Figuras 1 e 2 observa-se o estereótipo “Pais do Futebol” nas 

capas de duas edições da revista Veja. Na primeira (Figura 1), os dizeres “Brasil para sempre” 

acompanhado da imagem da Taça Jules Rimet, símbolo da vitória da Copa do Mundo de 1970, 

demonstra a ideia de uma pátria forte e campeã. 

 

Figura 1. Capa Revista Veja Edição 94                             Figura 2. Capa Revista Veja Edição 14 
 

                            
Fonte: Acervo Revista Veja, 1970.                                           Fonte: Acervo Revista Veja, 1968.     

                                           

Na segunda (Figura 2), a imagem do Jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, sendo 

apresentado não apenas como um super-herói, mas um super-herói superior aos demais. 

Construção imagética condizente com a ideia de “rei do futebol”, também produzida neste 

período e até hoje vastamente utilizada.  

A Figura 3 é uma das capas que representam o estereótipo “Brasil Paraíso” por meio da 

valorização das belezas naturais e da tropicalidade. Assim, o azul do mar, as praias ensolaradas, 

o sol e o céu azul se fizeram presentes, lembrando a todo momento o privilégio de viver em 

um país dotado de tamanha beleza. 

                                                           
8 Aqui já se fez necessária uma prévia adequação da categorização dos estereótipos. Foi necessário o 
desmembramento do estereótipo “País do Futebol” que estava contido no estereótipo “País do 
Carnaval” na obra de Bignami (2002). Este desmembramento se fez necessário devido a 
representatividade e importância do tema “futebol” no período analisado.  
Conforme citado anteriormente, será realizada uma proposta de categorização para os estereótipos 
turísticos brasileiros de acordo com as informações e dados oriundos desta pesquisa. 
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                                                      Figura 3. Capa Revista Veja Edição 75 

 

                                                 
                                                           Fonte: Acervo Revista Veja, 1970.   

                                             

O estereótipo “Mulher Brasileira” também esteve amplamente presente nas páginas da 

revista Veja. A brasileira foi representada como uma mulher altamente sexualizada, conforme 

pode ser observado na Figura 4. 
 

Figura 4. Ilustração Matéria Revista Veja Edição 75 
 

 
Fonte: Acervo Revista Veja, 1970. 

 

Nesta pesquisa (em andamento) a história será revista e reexaminada perante um aspecto 

ainda não explorado. Este poderá contribuir para explicar mais um fator que contribuiu para 

que tivéssemos uma das mais longas ditaduras da América Latina. Além da colaboração 

histórica, esta também pode ser considerada como um subsídio para a sociedade, que ainda 

colhe frutos amargos do período. O fim deste regime autoritário não significou o fim dos 
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malefícios por ele causados, uma vez tais ações, tão bem arquitetadas e planejadas, deixaram 

uma herança por todo o tecido social. 

 

6. Considerações finais 

Conforme os resultados apresentados, o levantamento do corpus confirmou a constante 

utilização dos estereótipos nas páginas da Revista Veja. Estes estiveram presentes em todas as 

edições pesquisadas, bem como nas mais variadas sessões da revista. Em média, mais de 20% 

de cada exemplar analisado possuíam menções a um ou mais estereótipos, o que inicialmente 

já comprova a representatividade de seus usos. 

Tais referências nas variadas sessões da Revista Veja indicaram a flexibilidade de conexão 

dos estereótipos com os mais variados assuntos. Esta constatação também apontou para o 

possível alcance dos estereótipos a todos os leitores da revista, uma vez que não se 

concentram em sessões específicas, transitando entre aquelas definidas como de 

“amenidades” até as relacionadas à “economia e negócios”, por exemplo. Os temas também 

estiveram presentes em notícias inesperadas como, por exemplo, na matéria sobre o 

sequestro do Embaixador da Alemanha que fazia referência ao estereótipo Brasil Paraíso (ed. 

94, 1970). 

Desta forma, a lente “cor-de-rosa” dos militares também foi sobreposta às notícias 

cotidianas da revista Veja, sendo os termos inseridos sutilmente, assim como na grande 

maioria das propagandas oficiais.  

Os resultados obtidos até este momento estão em consonância com a hipótese sugerida 

na proposta inicial deste trabalho, indicando que, os mesmos estereótipos turísticos, 

indiscriminadamente utilizados pelo governo federal por meio do material da EMBRATUR para 

‘maquiar’ a imagem do Brasil no exterior também foram usados internamente para induzir a 

sociedade brasileira a não enxergar a realidade como se apresentava, manipulando a 

população de acordo com os ideais militares, numa tentativa de aceitação da nova condição 

imposta no pós golpe civil-militar.  

 Compreender como e de que forma cada um destes estereótipos foram utilizados para 

alcançar os propósitos de persuasão da população e disseminação da ideologia militar fará 

parte da próxima etapa deste trabalho, com a realização da Análise Crítica do Discurso. 

Segundo Gazzoti, “na época do ‘Milagre Econômico’ têm-se as campanhas nacionais 

através de frases como ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’, ‘Ninguém segura este país’, além da 

valorização do futebol, temas que procuravam integrar toda a população e colocá-la na defesa 

do regime militar” (Gazzoti, 1998: 35). Com este estudo pretendemos inserir os estereótipos 

turísticos neste “patamar” de temas que foram utilizados pelos propósitos militares, estes, 

não menos relevantes que os demais, porém mais sutis (o que pode ser bastante útil em 

discursos manipuladores), e dotados de particularidades que, com a finalização deste trabalho, 

permitirá um maior conhecimento sobre discursos manipuladores (van Dijk, 2012) e este 

emblemático período.  
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