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RESUMO 

 

O turismo gera grandes impactos nos espaços dos quais se apropria e em todas as 
sociedades envolvidas. Os impactos econômicos são sempre os mais expostos e 
analisados, por normalmente demonstrarem os benefícios que a atividade gera. Os 
turistas são sempre objeto de diversos estudos, pois representam os interesses do 
mercado e porque deles depende o sucesso do desenvolvimento da atividade. 
Nesse mesmo contexto, as populações residentes nos destinos turísticos costumam 
ser desprezadas nas pesquisas acadêmicas, políticas e de mercado. Seus anseios, 
necessidades e impressões acabam sendo desconhecidos. Desta reflexão surgiu 
este trabalho, que pretende colaborar no preenchimento desta lacuna e na reflexão 
da importância de se ouvir as comunidades anfitriãs dos destinos turísticos. Para 
isto, iniciamos este estudo com um referencial teórico onde abordamos temas 
relacionados à turistificação dos espaços, aos impactos gerados por este processo, 
ao planejamento que deve ser feito para minimizar os impactos negativos gerados e 
a um estudo sobre os agentes produtores do turismo, com foco nas populações 
residentes dos destinos turísticos. Em seguida, relatamos a pesquisa realizada para 
cumprimento do objetivo central deste trabalho: analisar a percepção e a avaliação 
dos residentes da cidade de Cabo Frio – RJ, um dos maiores destinos turísticos de 
sol e praia deste estado, sobre a atividade turística. Para tanto, foram utilizadas duas 
técnicas de pesquisa: a observação participante e a aplicação de formulários, a 384 
residentes da cidade de Cabo Frio, para entender um pouco de sua percepção sobre 
o desenvolvimento da atividade turística e a presença do turista em seu local de 
moradia. Como resultado, observamos que os moradores se sentem muito 
prejudicados por diversos impactos negativos gerados pela atividade turística, mas 
em sua avaliação final, os impactos positivos, representados, para a grande maioria 
da população, exclusivamente pela geração de empregos e renda, possuem um 
“peso” maior e acabam resultando em uma avaliação ligeiramente positiva. Os 
moradores que trabalham diretamente no setor demonstraram uma percepção mais 
favorável à atividade turística e à presença dos turistas.    
 

Palavras-chave: Turismo. População local. Turistificação. Impactos do turismo. 

Cabo Frio-RJ. 
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ABSTRACT 

 

Tourism generates huge impacts in the spaces of which appropriates and all 
societies involved. The economic impacts are often more exposed and analyzed, 
usually by demonstrating benefits that the activity generates. The tourists are always 
the subject of numerous studies because they represent the interests of the market 
and theirs depends on the successful development of the activity. In this context, 
people living in tourist destinations are often neglected in academic, political and 
market researches. Their aspirations, needs and views end up being unknown. This 
work arises from this discussion, and want to collaborate in filling this gap and 
reflection of the importance of listening to the host communities in tourist 
destinations. For this, we began this study with a theoretical framework where we 
discuss issues related to spaces touristification, the impacts generated by this 
process, the planning should be done to minimize the negative impacts generated 
and a study on producing agents of tourism, with focus on populations living in tourist 
destinations. Then, we report the survey to meet the main goal was: to analyze the 
perception and evaluation of residents of Cabo Frio city – RJ, a major “sun and 
beach” tourist destination of this state, about the tourism activity. To this end, we 
used two research techniques: participant observation and application forms, with 
384 residents of Cabo Frio city, to understand a little of their insight on the tourism 
development and the presence of tourists in their home place. Our results indicate 
that residents feel very hurt by several negative impacts generated by tourism, but in 
its final evaluation, the positive impacts, represented, for the majority of the 
population, exclusively for the generation of jobs and income, are outweigh and result 
in a slightly positive rating. Residents who work directly in the sector showed a more 
favorable perception of tourism activity and the presence of tourists. 
 

Key-words: Tourism. Local population. Touristification. Tourism‟s impacts.  

Cabo Frio-RJ. 

  



7 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Impactos econômicos positivos do turismo...................................... 24 

Figura 2 Impactos econômicos negativos do turismo..................................... 25 

Figura 3 Impactos socioculturais positivos do turismo.................................... 27 

Figura 4 Impactos socioculturais negativos do turismo.................................. 28 

Figura 5 Impactos ambientais positivos do turismo........................................ 30 

Figura 6 Impactos ambientais negativos do turismo....................................... 30 

Figura 7 Capacidade de Carga Total.............................................................. 40 

Figura 8 Agentes sociais do turismo............................................................... 42 

Figura 9 Curva do perfil psicográfico dos turistas de Stanley Plog................. 44 

Figura 10 Dimensão espacial do turismo.......................................................... 46 

Figura 11 Respostas dos residentes à atividade turística................................ 50 

Figura 12 Modelo de ciclo de vida para destinos turísticos de R. W.  

Butler (1974)..................................................................................... 

 

54 

Figura 13 Relação dos modelos de Doxey (1975) e Butler (1974)................... 55 

Figura 14 Mapas de localização do município de Cabo Frio............................ 61 

Figura 15 Evolução populacional do Município de Cabo Frio – 1991-2007..... 62 

Figura 16 Mapa de localização da pesquisa de campo.................................... 69 

Figura 17 Tempo de residência dos entrevistados em Cabo Frio.................... 72 

Figura 18 Bairro de residência dos entrevistados............................................. 73 

Figura 19 Localização de alguns bairros onde residem os pesquisados......... 73 

Figura 20 Faixa etária dos respondentes......................................................... 76 

Figura 21 Estado civil dos respondentes.......................................................... 76 

Figura 22 Grau de escolaridade dos respondentes.......................................... 77 

Figura 23 Renda mensal dos respondentes..................................................... 78 

Figura 24 Ocupações profissionais dos respondentes..................................... 79 

Figura 25 Relação dos entrevistados com o setor turístico de Cabo Frio........ 81 

Figura 26 Principais benefícios gerados pelo turismo em Cabo Frio............... 84 

Figura 27 Principais impactos negativos gerados pelo turismo em Cabo Frio. 86 

Figura 28 Melhor consequência da presença do turista na Cidade.................. 89 

Figura 29 Avaliação da presença do turista e do turismo em Cabo Frio.......... 90 

Figura 30 Gráfico da afirmativa “É bom morar em Cabo Frio”.......................... 93 

 



8 

Figura 31 Gráfico da afirmativa “O turismo gera mais benefícios que 

malefícios para a Cidade”................................................................. 

 

96 

Figura 32 Projeto “Cabo Frio é show o ano inteiro”.......................................... 98 

Figura 33 “Dois Cabos Frios”: espaços segregados do turismo....................... 100 

 

  



9 

SUMÁRIO 

 

 1 INTRODUÇÃO………………………………………..……………............... 11 

 2 DESTINOS TURÍSTICOS E OS IMPACTOS NAS COMUNIDADES 

LOCAIS……………………………………………………………………….. 15 

 2.1 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO PELO TURISMO…....... 15 

 2.1.1 As fontes de turistificação dos espaços…………………………………… 19 

 2.2 OS IMPACTOS DO TURISMO…………………………………………….. 21 

 2.2.1 Entendendo conceitos…………………………………………………….... 22 

 2.2.2 Classificação dos impactos……………………………………………….... 23 

 2.3 POLÍTICA E PLANEJAMENTO TURÍSTICO…………………….............. 32 

 2.3.1 Por um planejamento participativo………………………………………… 35 

 2.4 A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE……………………………...…… 37 

 2.4.1 Capacidade de carga total dos destinos………………………………….. 39 

 2.5 AGENTES SOCIAIS DO TURISMO………………………………………. 41 

 2.5.1 Os turistas……………………………………………………………………. 43 

 2.5.2 Os agentes de mercado……………………………………………………. 45 

 2.5.3 O Estado……………………………………………………………………… 46 

 2.5.4 As comunidades das áreas receptoras…………………………………… 47 

 2.6 OLHOS E OUVIDOS SOBRE AS POPULAÇÕES RECEPTORAS....... 52 

 3 A ATIVIDADE TURÍSTICA NA CIDADE DE CABO FRIO: O OLHAR 

DO MORADOR………………………………………………………………. 

 

58 

 3.1 BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO…………………………................. 58 

 3.2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO…………………………………….. 59 

 3.3 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA………. 60 

 3.4 A ATIVIDADE TURÍSTICA NOS DIAS ATUAIS..………………………… 62 

 3.5 MOTIVAÇÃO E REFERENCIAL DA PESQUISA DE CAMPO………… 64 

 3.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS……………………………….... 65 

 3.6.1 Definição da amostra………………………………………………………. 65 

 3.6.2 Instrumento de coleta de dados…………………………………………... 66 

 3.6.3 Técnicas de pesquisa……………………………………………………… 67 

 3.7 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS… 71 

 3.7.1 Primeiro bloco: questões-filtro…………………………………………….. 71 

 3.7.2 Segundo bloco: perfil socioeconômico dos respondentes…………….. 75 



10 

 3.7.3 Terceiro bloco: avaliação dos residentes sobre o turismo em  

Cabo Frio................................................................................................. 

 

79 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS………………………………………………… 102 

 REFERÊNCIAS....................................................................................... 105 

 APÊNDICES............................................................................................ 109 

 ANEXOS.................................................................................................. 111 

 

  



11 

1  INTRODUÇÃO 

 

Quando analisamos o turismo não apenas como uma atividade econômica, 

mas também, como um fenômeno que envolve espaços e sociedades, tomamos 

ciência da sua imensa dimensão e complexidade. E, notamos assim, diversos 

agentes envolvidos em sua produção, que muitas vezes não são percebidos, mas 

que impactam e são diretamente impactados por este fenômeno. O turismo ganhou 

muita importância no cenário mundial por sua capacidade de gerar divisas, de 

movimentar e diversificar economias, pelos fluxos constantes de pessoas que 

movimenta ao redor do mundo. Mas, faz-se extremamente necessário analisar este 

fenômeno pelo seu impacto nas sociedades envolvidas.  

 
 

O turismo é hoje uma importante área de interesse acadêmico, 
governamental, industrial e público. Embora a afirmação de que ele é a 
maior área de atividade econômica do mundo seja uma verdade muitas 
vezes citada, o turismo é importante não só por seu tamanho em termos de 
pessoas que viajam, número de empregados ou quanto dinheiro leva até 
um certo destino; mas devido ao enorme impacto que exerce na vida das 
pessoas e nos locais em que elas vivem, e devido à forma pela qual ele é 
significativamente influenciado pelo mundo que o rodeia. (HALL, 2004, p.17) 

 
 

Não podemos negar, é claro, que o turismo é uma grande fonte de riqueza 

para diversas cidades, estados, regiões e países. Mas, o que ocorre é uma 

supervalorização dos aspectos econômicos do turismo. A atividade turística, tantas 

vezes denominada por “indústria do turismo” é vista, por muitos, apenas como uma 

atividade econômica, e por isso, somente seus impactos econômicos são discutidos 

e planejados.  

Entretanto, o turismo, muito mais que um mero setor da economia, é um 

fenômeno socioespacial, já que, basicamente, para se desenvolver necessita de um 

espaço e de pessoas. No espaço, gera transformações, ao modificar sua estrutura e 

utilizar seus recursos. Nas sociedades, produz impactos em suas atitudes, seus 

cotidianos e suas culturas. 

Muitas vezes, em vista dos benefícios econômicos, os impactos do turismo 

sobre o ambiente e as sociedades são negligenciados. E mais do que estes 

impactos do turismo serem negligenciados, as próprias sociedades envolvidas são 

esquecidas. Nestas sociedades não incluímos os turistas, pois estes são o interesse 

do mercado, e por isso são estudados, analisados e compreendidos. Quem se torna 
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negligenciada neste contexto são as populações receptoras, aquelas que residem 

nos destinos turísticos. Os pesquisadores, quando se preocupam com os impactos, 

tentam medi-los por seus próprios critérios e instrumentos. Entretanto, muitas vezes 

não param para ouvir o que as populações receptoras, anfitriãs voluntária ou 

involuntariamente, têm a dizer sobre suas necessidades e percepções. 

O turismo inevitavelmente transforma a vida destas populações residentes 

nos destinos turísticos. E estas transformações resultam em impactos, ora 

benéficos, ora prejudiciais para estas sociedades.  

 
 
Os principais afetados pela atividade turística são as pessoas que moram 
nas áreas receptoras de turistas. Em diversas ocasiões, elas são 
apresentadas nos escritos em uma posição quase de vítimas, como sujeitos 
resignados ou indiferentes, que alienam seu patrimônio, que são 
manipulados como fantoches e que se transformam em assalariados 
impotentes diante da força da globalização. Ou totalmente o inverso, ou 
seja, indivíduos com uma racionalidade econômica e uma clareza de 
pensamento próxima da mais otimista ficção futurista. Obviamente, o 
conjunto é bastante mais complexo do que qualquer uma das duas 
simplificações da realidade. Os atores locais não são sempre simples 
sujeitos passivos da mudança e, embora somente em raros casos 
promovam de forma autônoma o encontro e o desenvolvimento da atividade 
turística, na maior parte dos escritos sobre o tema observa-se que, de forma 
implícita, os grupos locais-residentes consideram o turismo uma maneira de 
melhorar suas economias domésticas, de se abrir para o mundo exterior e 
de promover sua identidade cultural (SANTANA, 2009, p.154). 

 
 

Este trabalho surgiu da necessidade percebida pela autora, através da leitura 

de diversos textos e da sua vivência com o estudo do fenômeno turístico, de ouvir as 

populações residentes nos destinos turísticos, e pretende atingir a reflexão sobre a 

importância de abordar o desenvolvimento da atividade turística a partir do olhar das 

comunidades receptoras, já que elas participam concreta e diretamente deste 

processo. 

Somada ao interesse desenvolvido pelo tema, da possibilidade de contribuir 

para este estudo, que conforme dito apresenta uma grande lacuna dentre as 

pesquisas do turismo, surgiu a motivação para o desenvolvimento deste trabalho, 

ainda no início do curso de graduação. E, antes mesmo da escolha deste tema, o 

município de Cabo Frio, localizado no estado do Rio de Janeiro, já atraía a atenção 

da autora, que sempre frequentou o local e, há alguns anos, já notava os diversos 

impactos do desenvolvimento turístico. 

A partir do cruzamento destes interesses e necessidades, visto que não foi 

encontrado trabalho similar realizado naquele município, surgiram as inquietações 
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de saber, por exemplo, o que os residentes de Cabo Frio pensavam do 

desenvolvimento da atividade turística e o que eles consideravam por benefícios e 

malefícios desta atividade. Estas inquietações, por fim, deram origem ao problema 

desta pesquisa: como os residentes de Cabo Frio percebem e avaliam a atividade 

turística e a presença dos visitantes em seu local de moradia? 

O pressuposto estabelecido diante desta questão foi que os moradores da 

cidade de Cabo Frio não avaliam positivamente a atividade turística e a presença 

(em massa) dos visitantes, por conta dos diversos impactos negativos gerados. Com 

a ressalva de que, provavelmente, os moradores diretamente envolvidos com a 

atividade turística e financeiramente dependentes dela, teriam uma percepção 

favorável ao seu desenvolvimento. 

Diante do objetivo estabelecido de, então, analisar a percepção e a avaliação 

dos residentes de Cabo Frio a respeito da atividade turística na cidade, este trabalho 

foi desenvolvido. Estabelecemos, primeiramente, qual seria a técnica de pesquisa 

utilizada para colher esta avaliação dos moradores e para a elaboração das demais 

etapas deste estudo. E assim foi composto o roteiro metodológico: 

 Para a construção do referencial teórico do trabalho, pesquisa bibliográfica; 

 No desenvolvimento da pesquisa de campo, a metodologia foi composta por 

duas técnicas de pesquisa: observação participante, com abordagem qualitativa, 

e aplicação de formulários, com abordagem quantitativa; 

 Para a análise dos resultados desta pesquisa, foi estabelecido diálogo entre as 

informações obtidas das leituras teóricas às observações da pesquisadora e aos 

resultados dos dados coletados com a aplicação dos formulários. Esta análise foi 

quanti-quali, pois interpretou valores absolutos e relativos das respostas colhidas 

com a aplicação dos formulários e relacionou-os aos relatos da observação e ao 

contexto social, econômico e político do município. 

A partir desta estrutura, este trabalho foi desenvolvido e encontra-se dividido 

em quatro capítulos: a introdução, o segundo capítulo, formado pelo referencial 

teórico, o terceiro capítulo, onde desenvolvemos e analisamos o estudo empírico 

deste trabalho, e as considerações finais. 

No segundo capítulo, estudamos o referencial teórico necessário para a 

análise da pesquisa realizada em Cabo Frio. Começamos a partir da discussão 

sobre o processo de turistificação dos espaços e em seguida, analisamos os 

impactos que são gerados pelo turismo. Abordamos os conceitos de planejamento e 
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políticas públicas, que são indispensáveis para minimizar os impactos negativos do 

fenômeno e assim, alcançar um desenvolvimento sustentável, nosso tema seguinte 

de estudo. Por conseguinte, partindo do princípio que para ser sustentável, um 

destino precisa atender às necessidades de todos os participantes da atividade 

turística, entendemos, na próxima seção, um pouco mais sobre quem são os 

agentes produtores do turismo, aqueles que produzem, reproduzem e interferem 

neste fenômeno. E por último, entrando no objetivo deste trabalho, estudamos mais 

a fundo um destes agentes, as populações receptoras, e observamos sua atuação 

no turismo, além de buscarmos entender um pouco mais da importância de ouvi-las, 

para o correto desenvolvimento da atividade turística.   

O terceiro capítulo se destina a analisar a pesquisa de campo deste estudo. 

Além da contextualização sobre o município escolhido, relatamos a metodologia 

utilizada e, por fim, interpretamos os dados e analisamos os resultados da pesquisa.  

Nas considerações finais, além da proposição de sugestões e da avaliação 

deste estudo, as informações obtidas com a pesquisa foram discutidas e serviram de 

base para uma análise da atividade turística na cidade de Cabo Frio a partir do olhar 

da população local.  
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2  DESTINOS TURÍSTICOS E OS IMPACTOS NAS COMUNIDADES LOCAIS 

 

Neste capítulo, apresentamos os conceitos e teorias que norteiam este 

trabalho e que serviram de referencial teórico para a análise do estudo empírico 

realizado. O mesmo está dividido em seções que procuram obedecer a uma 

sequência lógica; os assuntos estão abordados de forma contínua, onde o final de 

cada seção corresponde ao início da próxima. 

Começamos analisando a produção do espaço pelo turismo, e a seguir 

estudamos os impactos gerados pela atividade turística. Em seguida, é abordada a 

questão da política e planejamento turístico, que será continuada pela seção 

intitulada “a busca pela sustentabilidade”. Partindo do princípio que um destino 

turístico somente será sustentável se atender às necessidades de todos os 

envolvidos, damos continuidade ao estudo analisando estes agentes sociais 

produtores da atividade turística. Na última seção, destacamos um destes agentes, 

nosso objeto de estudo, as populações receptoras dos destinos turísticos. 

 

2.1  O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO PELO TURISMO 

 

A expressão “produção do espaço” foi cunhada, pela primeira vez, pelo 

filósofo francês Henri Lefèbvre, na década de 1960 e, desde então, segundo Cruz 

(2009), muitos sentidos têm sido dados a ela. 

Cruz (2009, p.94) sintetizando os estudos de Lefèbvre sobre o assunto, diz 

que para aquele autor “a produção do espaço significava […] a própria (re) produção 

da vida, ou seja, viver é, em síntese, produzir espaço”.  

Para entender um pouco mais sobre este conceito de produção do espaço, 

que direcionamos neste trabalho para o estudo do fenômeno turístico, torna-se 

necessário permear, brevemente, o que dizem alguns pesquisadores sobre uma das 

principais categorias de estudo da Geografia, o espaço. 

Segundo Neil Smith, o espaço é um produto social. Para este filósofo, espaço 

e sociedade não são coisas separadas. Seguindo esta lógica, ele afirma que “não é 

verdade que espaço e sociedade interagem”, já que para interagir precisariam “ser 

definidas, em primeiro lugar, como coisas separadas” (SMITH, 1988 apud CRUZ, 

2009, p.95). 



16 

A partir desse pressuposto, Smith define o que entende por produção do 

espaço, e se aproxima muito do pensamento de Lefèbvre. Para Smith, “a sociedade 

não mais aceita o espaço como um receptáculo, mas sim o produz; nós não 

vivemos, atuamos ou trabalhamos „no‟ espaço, mas sim produzimos o espaço, 

vivendo, atuando e trabalhando” (1988, apud CRUZ, 2009, p.95). 

Milton Santos, geógrafo brasileiro, corrobora o pensamento deste filósofo ao 

afirmar que “não há produção que não seja produção do espaço, não há produção 

do espaço que se dê sem o trabalho. Viver, para o homem, é produzir espaço” 

(SANTOS, 1994 apud CRUZ, 2009 p.95). 

Partindo dessas premissas, podemos adentrar no campo do turismo, e chegar 

ao objetivo desta discussão inicial que é entender o processo de uso, ocupação e 

produção do espaço pela atividade turística. Parafraseando Smith, a atividade 

turística não só acontece “no” espaço, mas produz o espaço ao acontecer. 

Segundo Fratucci (2000, p.121), o turismo por ser “fruto de atividades e 

práticas sociais diretamente relacionadas ao movimento e ao deslocamento espacial 

de pessoas e de informações, na sua essência […] produz e consome espaços”. 

A este processo de produção, consumo e apropriação de trechos do espaço 

pelos diversos agentes do turismo – turistas, agentes do mercado, Estado, 

trabalhadores do setor e população local – é que conceituamos por turistificação, e 

que resultará na produção de territórios descontínuos, sazonais e flexíveis. 

Alguns autores, como Rodrigues (1997 apud Fratucci, 2000) afirmam que o 

espaço turístico é produzido em três dimensões diferentes: as áreas emissoras, as 

áreas receptoras e os corredores de circulação entre esses pontos. Porém, são nas 

áreas receptoras que, segundo Fratucci (2000, p.121), “podemos identificar o 

território do turismo ou o lugar turístico por excelência”. 

 
 
É no lugar turístico que o fenômeno se materializa e sobrepõe suas formas 
fixas: atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos (meios de 
hospedagem, serviços de alimentação, agentes receptivos, guias de 
turismo, locais e instalações para entretenimentos, etc.) e infra-estrutura de 
apoio (serviços de comunicações, transportes, segurança, etc.). É o lócus 
da produção e do consumo do produto turístico, que, pelas peculiaridades 
dessa atividade, em alguns momentos ocorrem simultaneamente. 
(FRATUCCI, 2000, p.122) 
 
 

Atualmente, a turistificação se revela como um dos mais importantes fatores 

de reordenamento dos espaços. “Algumas cidades chegam a redefinir toda sua vida 
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econômica em função do desenvolvimento turístico, reorganizando-se para produzir 

paisagens atrativas para o consumo e para o lazer” (LUCHIARI, 1998, p.2). 

 
 

O turismo […] age desterritorializando/reterritorializando e produzindo novas 
configurações geográficas. Assim, regiões litorâneas, originalmente 
ocupadas pelos indígenas, pescadores, comunidades tradicionais - os 
chamados “povos do mar” –, são expropriadas para dar lugar às segundas 
residências, aos grandes resorts, às cadeias hoteleiras, aos restaurantes e 
demais equipamentos turísticos, como parques temáticos, por exemplo. 
(CORIOLANO, 2006, p.369) 
 
 

Coriolano, em seu artigo, identifica o turismo como algo que materializa o 

espaço, e faz críticas a este processo, ao afirmar que, por o turismo seguir a lógica 

do capital, sua produção das novas configurações geográficas é contraditória e gera 

desigualdades, onde poucos se apropriam dos espaços e dos recursos nele 

contidos, por conta da ação dos agentes produtores detentores do poder. 

Outra característica do processo de turistificação, de caráter social e 

antropológico, é a supervalorização de alguns dos elementos de determinado 

espaço. 

Como nos lembra Knafou (1996, p.64), “por definição, os lugares turísticos 

são lugares em que há turistas”. Portanto, o turista precisa ser estimulado a se 

deslocar de seu local de moradia, e isto ocorre através do que chamamos de 

atrativos turísticos. Fratucci (2006, p.6) explica que o turismo “se apropria de trechos 

do espaço onde vislumbra a existência de um conjunto de recursos naturais e/ou 

culturais que, graças às suas características próprias, é capaz de „atrair‟ a atenção 

de pessoas de outros locais”. 

Esta valorização de elementos do espaço pode gerar nas comunidades 

anfitriãs a manifestação de um sentimento de superioridade e excelência, por aquele 

elemento de atração, que motiva o deslocamento de pessoas dos mais diversos 

lugares, ser pertencente ao seu local de moradia. 

 
 
Talvez, ainda não se tenha pensado, de uma perspectiva antropológica 
relacional, que o turismo, como fenômeno social complexo, depende de 
uma supervalorização daquilo que se chama comumente de atrativo 
turístico. No processo de turistificação, o que era visto como apenas mais 
um elemento que compõe a paisagem normal do dia a dia, algo naturalizado 
e banal, desprovido de valor e que poderia passar despercebido, ganha 
novos contornos, novos valores de centralidade em relação a outros 
elementos que irão passar despercebidos. (SIQUEIRA, 2006, p.12) 
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Com isso, podemos perceber a importância do papel do turista no processo 

de turistificação dos espaços. Knafou (1996) afirma que os turistas estão na origem 

do fenômeno, já que são eles que, com suas avaliações subjetivas, escolhem os 

lugares turísticos, ao “optarem por determinados destinos em detrimento de outros” 

(FRATUCCI, 2006, p.7)  

Entretanto, se faz necessário ressaltar a importância de se considerar a 

comunidade receptora no processo de turistificação. Segundo Fratucci (2006, p.1), 

“o turismo […] provoca alterações significativas nas estruturas ocupacionais das 

populações residentes nas áreas onde ele se manifesta”. Estas alterações, segundo 

o mesmo autor, ocorrem com a mudança de suas atividades econômicas, que são 

substituídas por aquelas do setor de prestação de serviços, pela migração de 

trabalhadores de outras áreas para seus locais de moradia e pela construção, 

muitas vezes desordenada, de empreendimentos para a hospedagem e o lazer dos 

visitantes que chegarão.  

 
 

Todas essas alterações afetam sobremaneira o ordenamento dos espaços 
apropriados [pelo turismo], podendo gerar conseqüências bastante 
negativas como o crescimento urbano caótico, a eliminação das paisagens 
naturais e a geração de conflitos internos nos grupos sociais locais e, 
também, nas suas relações com os visitantes e com os agentes do mercado 
que ali se instalam para operar a atividade econômica gerada. (FRATUCCI, 
2006, p.1). 
 
 

Este processo é caracterizado por Coriolano (2006, p.369) como “a luta dos 

diferentes atores locais”, que seriam os residentes tentando defender suas 

propriedades e “contrapondo-se aos interesses dos empresários, dos agentes 

imobiliários e do próprio Estado que se interessam pelo valor de troca do espaço, 

pois o transformaram em mercadoria”. 

Fratucci (2006; 2009) observa que estas alterações provocadas nas 

comunidades receptoras pelo processo de turistificação, devem ser articuladas e 

ordenadas pelo poder público, ao ouvir todos os agentes produtores do espaço 

turístico: o próprio Estado, os turistas, os agentes do mercado, os trabalhadores 

diretos e indiretos do setor e a comunidade receptora em geral, que agem e 

interagem - entre si - no fenômeno turístico. 
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As políticas públicas direcionadas para o (re) ordenamento dos espaços 
turistificados deveriam observar e atender as necessidades e demandas de 
cada um dos seus agentes produtores, para estimular um processo de 
desenvolvimento sustentável e duradouro para os destinos turísticos. 
(FRATUCCI, 2009, p.392) 

 
 
2.1.1  As fontes de turistificação dos espaços 

 

Discutimos anteriormente que o turismo produz o espaço, através das lógicas 

de apropriação dos seus diferentes agentes. Precisamos entender, além das 

transformações geradas por este fenômeno, como o turismo chega a determinados 

espaços. Alguns pesquisadores classificaram as fontes de apropriação do espaço 

pelo turismo, e para esta análise destacamos dois autores, o geógrafo francês Remy 

Knafou (1996) e o professor Mário Carlos Beni, que trata desta temática em seu livro 

Análise Estrutural do Turismo (2006). 

Knafou (1996, p.70-71) considera que há três fontes possíveis de 

turistificação dos lugares e dos espaços: os turistas, o mercado e os planejadores 

“territoriais”. No primeiro caso, “são os turistas que estão na origem do destino”. Esta 

é a situação em que os turistas espontaneamente chegam e investem em 

determinado local, sem a ligação imediata do mercado. O turismo nesses locais 

nasce dos deslocamentos temporários e casuais dos próprios visitantes, criando, 

desta forma, um lugar turístico. 

Como segunda fonte de criação de lugares turísticos, temos o mercado, 

caracterizada por Knafou como a principal fonte de turistificação nos dias atuais. 

Nesta classificação, “a origem reside na concepção e na colocação de produtos 

turísticos, e não mais, diretamente, nas práticas turísticas em si” (ibidem). Entende-

se que esta categoria diz respeito aos locais que foram tomados por proprietários de 

empreendimentos turísticos e prestadores de serviços e, a partir disso, surgiu o fluxo 

de turistas para a região. Knafou cita como exemplo as estações de esqui nos Alpes 

franceses. Supõe-se que um grande volume de pessoas não frequentaria este local 

apenas pela neve, muitas regiões deveriam ser até inabitáveis. Mas, com a chegada 

de empresários que instalaram equipamentos e serviços para a prática de esqui, 

além de toda a infraestrutura necessária, como confortáveis meios de hospedagem, 

criou-se um lugar turístico. 

A terceira fonte, indicada por aquele autor, são os “planejadores e promotores 

„territoriais‟”, e nesta classificação, diferentemente das anteriores, o processo de 



20 

turistificação vem do próprio lugar. Ocorre quando as instâncias governamentais 

locais tomam a iniciativa de turistificá-lo, oferecendo uma infraestrutura, mesmo que 

inicialmente precária, e promovendo o local para investimentos de terceiros. Knafou 

alerta que “o principal perigo com o qual se defrontam os promotores territoriais é o 

fato de ignorarem o mercado e as práticas dos turistas ou de delas fazerem 

representações errôneas” (1996, p.71). Entende-se com isto, o risco que os líderes 

locais correm de não oferecer algo que seja agradável aos turistas ou que não atraia 

investimentos do mercado. Fratucci (2006, p.5) vai além e explica que nestes casos 

“é comum identificar-se por trás do plano estratégico, o interesse de líderes locais 

que, por desconhecerem as características do fenômeno turístico ou por 

representarem intenções políticas específicas, apresentam o turismo como a 

solução de todos os problemas locais”.  

Para Beni (2006, p.84-85), as lógicas de apropriação do espaço pelo turismo 

seguem três “modelos sociológicos de desenvolvimento turístico”, a saber: 

 Desenvolvimento autóctone, segundo o qual o desenvolvimento turístico 

origina-se de iniciativas da própria comunidade, que aproveitando das 

belezas naturais normalmente comuns a esses lugares, insere, de forma 

bem rudimentar, alguns equipamentos receptivos, como pequenos hotéis, 

pousadas e restaurantes de administração familiar, e desenvolve um 

pouco mais sua infraestrutura de acesso e urbana, para receber seus 

visitantes. Com o passar do tempo e o crescente volume da demanda, 

essas estruturas se desenvolvem, mas sem perder a simplicidade como 

característica marcante, já que a gestão, apesar de aprimorada, 

permanece familiar, e o aprendizado é transmitido de geração a geração. 

 Colonização aristocrática, caracterizada pela apropriação do espaço feita 

por grandes empresários, donos de empreendimentos turísticos 

multinacionais. Este modelo ocorre quando a autoridade política local 

lança um projeto de valorização da área e grandes hotéis se interessam 

em investir, para receber turistas das mais altas classes. O grande 

problema deste tipo de apropriação é a disparidade econômica e exclusão 

social que gera, pois a população local dificilmente participa do processo 

e se aproxima dos turistas. Outra característica é a agressão ao conjunto 

paisagístico da área, pois são instalações luxuosas, de arquitetura 

arrojada, que pela própria imponência da construção já provoca um efeito 
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de constrangimento e separação social entre os visitantes e as 

populações residentes, “reproduzindo, no presente, a distância dos 

senhores feudais e sua corte em relação ao povo e aos vassalos” (2006, 

p.85) 

 E o terceiro modelo de desenvolvimento, segundo Beni, é a colonização 

democrática, caracterizada pelo investimento de pequenos e médios 

empresários privados, que são chamados pelos próprios membros da 

comunidade, normalmente de pescadores ou montanheses. Estas 

comunidades já possuem uma infraestrutura básica, mas não têm 

condições financeiras de valorizar o próprio território. Abrem, então, as 

portas ao capital externo. São instalados pequenos hotéis, não 

necessariamente de luxo. “Esses investimentos voltam-se 

voluntariamente à comunidade já organizada pela soma de serviços, que 

embora artesanais, estão em condições de oferecer um grau de 

atendimento satisfatório aos equipamentos que vierem a ser implantados” 

(2006, p.85). 

Podemos notar que Beni, em sua classificação, não considera a apropriação 

do espaço pelos próprios turistas, quando, de certa forma, “descobrem” determinado 

lugar. Esta é uma forma de turistificação muito importante, pois é nesta categoria 

que notamos a presença do turista alocêntrico, que segundo Fratucci (2008, p.77) “é 

o descobridor de novos destinos turísticos; que busca se afastar do seu cotidiano em 

lugares radicalmente opostos ao seu lugar de vida […] lugares ainda não 

„descobertos‟ pela mídia”.  

Além destes turistas alocêntricos, há aqueles espaços que não foram 

descobertos por pessoas “fazendo turismo”, mas que eram visitados e daí ganharam 

divulgação e investimentos. É Knafou (1996, p.70) que exemplifica essa categoria, 

ao relatar que “Na Côte d‟Azur, na Riviera das Flores, em Chamonix, em Zermatt ou 

em Engelberg, o turismo nasceu da vinda de citadinos que mais tarde se chamou de 

„turistas‟”. 

 

2.2  OS IMPACTOS DO TURISMO 

 

Conforme foi abordado anteriormente, o processo de turistificação dos lugares 

pode provocar grandes impactos nos espaços que forem apropriados pelo fenômeno 
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turístico, pois a produção do espaço turístico implicará na geração de mudanças 

estruturais, econômicas e sociais. Nesta seção, abordamos quais são estes 

impactos gerados pelo turismo para os ambientes naturais e urbanos, para a 

economia e para a sociedade dos destinos turísticos. 

Muitos são os fatores que influenciam na existência e na intensidade dos 

impactos do turismo. Os destinos turísticos, bem como suas comunidades 

receptoras e os visitantes que em cada um circulam não são homogêneos. O nível 

de desenvolvimento da região, o tamanho de sua população, a sua cultura, 

economia e política são alguns dos fatores locais que podem causar diferenças nos 

impactos gerados entre diferentes destinos. Além disso, a cultura, o perfil e o 

comportamento dos turistas (que serão analisados mais a frente), a sazonalidade da 

demanda e o nível de diferenças entre aqueles que visitam e os que recebem são 

outros fatores que influenciam na intensidade dos impactos gerados. 

Portanto, pretendemos neste trabalho enumerar e entender os impactos que 

podem ser gerados pelo fenômeno turístico, mas é preciso ressaltar que não se 

pode tratar esses impactos de maneira genérica, pois eles ocorrem de acordo com 

as diferentes realidades que os recebem.  

Nos estudos dos impactos do turismo, é comum que encontremos a 

valorização dos impactos econômicos, quando o intuito do trabalho é destacar os 

benefícios da atividade turística, ou que encontremos os impactos socioculturais e 

ambientais em destaque, quando o pesquisador faz sua análise do fenômeno sob 

um ponto de vista negativo, com o objetivo de explicitar seus “custos”.  

 
 

Sem assumir qualquer posição pré-concebida, o certo é analisar e conhecer 
os efeitos do turismo, tanto negativos como positivos, para minimizar seus 
custos sociais e maximizar seus benefícios econômicos, sem perder o foco 
de que todo o processo de crescimento das atividades turísticas nos países 
ou regiões em desenvolvimento é acompanhado de mudanças no cenário 
sociocultural. (BENI, 2006, p. 44-45) 
 

 

2.2.1  Entendendo conceitos 

 

Um esclarecimento conceitual que se faz necessário antes de nos 

aprofundarmos no assunto é a distinção entre os termos impactos e efeitos, que 

muitas vezes são questionados se semelhantes, ou não. Alguns dos autores que 
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abordamos, de acordo com a conotação e o objetivo de seus discursos, optaram 

pelo uso de um ou outro termo. 

Segundo Santana (2009, p.148), em seu livro Antropologia do Turismo, o 

termo impactos “a despeito da distinção entre negativos e positivos, possui sempre a 

conotação de indesejável, de choque, de avanço, de uns sobre os outros. Com o 

termo efeitos, por sua vez, a referência é neutra.” O autor explica que este se 

referirá aos resultados do encontro, sem caracterizá-los por negativos ou positivos. 

Optamos por usar “impactos” ao longo deste trabalho por ser este o termo 

utilizado na maior parte das referências bibliográficas utilizada, sem que, por este 

motivo, haja uma conotação negativa. A referência ao uso deste conceito é neutra, 

pois abordamos os impactos positivos e negativos do fenômeno turístico. 

 

2.2.2  Classificação dos impactos do turismo 

 

A classificação utilizada a seguir é a divisão dos impactos quanto às suas 

dimensões – econômica, sociocultural e ambiental (OMT, 2001), e estão 

subdivididos em positivos e negativos. Ao final destes, fazemos uma rápida análise 

sobre alguns impactos psicossociais que podem ser gerados pelo turismo às 

sociedades envolvidas. Estes impactos, embora não classificados pela OMT (2001), 

merecem ser considerados neste trabalho, pois também foram utilizados no capítulo 

seguinte para analisar o estudo empírico realizado.  

Observamos os efeitos causados para as diferentes localidades (receptoras e 

emissoras) e para todos os agentes sociais do turismo: moradores, trabalhadores, 

turistas, agentes do mercado e poder público. 

 

Impactos econômicos do turismo 

 

Os impactos econômicos do turismo são os mais percebidos e explorados, 

principalmente pelos órgãos responsáveis pelo seu desenvolvimento, conforme 

abordado no início desta seção. São também mais perceptíveis, já que podem ser 

facilmente mensuráveis e geralmente demonstram-se a prazos mais curtos que 

outros tipos de impactos.  

Conforme mencionado, a intensidade dos impactos depende das 

características de seus destinos. E se tratando dos impactos econômicos em âmbito 
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nacional, os países em desenvolvimento sofrem maior influência do turismo em suas 

economias, por apresentarem grandes deficiências antes da chegada da atividade 

turística – não encontradas nos países mais desenvolvidos – como baixos níveis de 

renda repartida desigualmente e altos índices de desemprego. (OMT, 2001). 

Na figura 1, indicamos alguns impactos positivos que podem ser gerados pelo 

turismo: 

 

 Geração de divisas, aumentando a quantidade de capital circulante na 
localidade; 

 Criação de empregos, já que a atividade turística necessita do fator 
humano. Os empregos gerados pelo turismo podem ser diretos, indiretos 
e induzidos; 

 Aumento e distribuição de renda, melhorando, assim, o nível de vida da 
população; 

 Diversificação econômica, já que o crescimento da atividade turística 
permite e estimula o desenvolvimento de outros setores da economia; 

 Contribuição para o equilíbrio da balança de pagamentos, já que o 
turismo representa a oportunidade de obter, de maneira rápida, as divisas 
necessárias que equilibram a balança nacional de pagamentos; 

 Contribuição para o PIB, pela grande quantidade de divisas que podem 
ser geradas pelo setor; 

 “Motor” para a atividade empresarial, pois o turismo possui múltiplas 
conexões com os demais setores da economia; 

 Efeito multiplicador, uma vez que o dinheiro deixado na região pelos 
visitantes pode ser “multiplicado” pela economia local. 

Figura 1 - Impactos econômicos positivos do turismo  
Fonte: Beni, 2004; Beni, 2006; OMT, 2001; Lage, Milone, 2001 

 
 

Há muitos anos, o turismo tem sido exaltado por gerar desenvolvimento para 

os destinos. Mas também há impactos, de viés econômico, negativos para as 

regiões receptoras do turismo, como ilustramos a seguir, na figura 2. 
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 Custos de oportunidade, ou seja, a oportunidade desperdiçada. 
Quando, por investir somente no turismo, a comunidade perde a 
oportunidade de explorar outros setores que talvez fossem mais benéficos 
para a localidade, a longo prazo e de forma contínua; 

 Possível inflação, quando os preços dos produtos dos comerciantes 
locais sobem para obter lucros com o turismo, mas acabam por afetar 
também a própria comunidade residente; 

 Perda de benefícios econômicos potenciais, pois grande parte das 
divisas geradas pelo turismo não permanecem na região, em função da 
dependência excessiva de capital investidor estrangeiro; 

 Custos derivados das flutuações das demandas turísticas, quando a 
queda da demanda turística afeta a economia em geral; 

 Distorções na economia local, quando outros setores econômicos são 
prejudicados pelas características próprias do turismo; 

 Dependência das divisas geradas pelo turismo, quando a “indústria do 
turismo” se torna a única atividade econômica da região. 

Figura 2 - Impactos econômicos negativos do turismo  
Fonte: Beni, 2004; Beni, 2006; OMT, 2001; Lage, Milone, 2001 

 
 

Ao analisar os impactos econômicos positivos e negativos do turismo, 

percebemos que um dos “segredos” para que o turismo gere mais benefícios do que 

custos para o destino é não permitir que a economia local seja dependente 

exclusivamente da atividade turística. 

A maior parte dos impactos negativos, como a perda de benefícios 

econômicos potenciais, a dependência das divisas geradas pelo turismo, os custos 

de oportunidade e os custos derivados das flutuações das demandas turísticas 

ocorrem quando o destino turístico baseia na “indústria do turismo” toda a sua fonte 

de renda.  Ao passo que, dentre os impactos positivos, observamos que o turismo 

não só permite, como também estimula o desenvolvimento de outros setores da 

economia. 

 

Impactos socioculturais do turismo 

 

Este tipo de impacto é um dos mais complexos de se definir e mensurar, pois, 

ao contrário dos impactos econômicos, são considerados secundários, por se 
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manifestarem lentamente e só serem observados com o passar do tempo. Isto 

dificulta, inclusive, sua relação com o turismo.  

Segundo Santana (2009, p.149), os impactos socioculturais são “mudanças 

nos modos de vida […] nos traços culturais e cultura material, na percepção de si 

mesmo e dos outros” que afetam todos os envolvidos na atividade turística. E 

conclui sua definição citando “mudanças nos valores, alteração de significados 

patrimoniais, modificação de padrões na transmissão cultural”.  

Podemos complementar este conceito com a definição da OMT (2001, p.215) 

que diz que estas mudanças “são o resultado das relações sociais mantidas durante 

a estada dos visitantes” e que a intensidade e duração destes impactos “são 

afetadas por fatores espaciais e temporais restritos”. 

De Kadt (1979 apud OMT, 2001) considera que o encontro entre turistas e 

moradores ocorre em três contextos principais: 

 Durante a prestação de serviços, quando o turista compra um bem ou 

serviço do residente; 

 Quando compartilham o mesmo espaço físico; 

 Quando trocam informações e/ou ideias. 

Pressupõe-se, portanto, que quanto maior for o nível, a freqüência, a duração 

e a intensidade que estes contatos entre turistas e residentes ocorrerem, maiores 

serão os impactos socioculturais gerados. 

A intensidade destes impactos também dependerá das características 

próprias dos turistas e das diferenças socioculturais existentes em relação aos 

residentes. 

Enquanto os impactos econômicos do turismo têm sido enfocados pelos 

benefícios que apresenta, os impactos socioculturais costumam ser analisados por 

seu lado negativo (OMT, 2001). No entanto, da mesma forma que enumeramos 

diversos impactos econômicos negativos que podem ser gerados pela atividade 

turística, expomos a seguir, na figura 3, como o turismo pode contribuir 

positivamente ao promover o contato entre diferentes comunidades.  
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 Melhoria das infraestruturas locais, já que estas melhorias feitas nas 
localidades em prol dos turistas acabam se estendendo aos moradores. 
Podemos destacar: melhores condições sanitárias, melhorias em estradas 
e rodovias, iluminação pública, coleta de lixo, segurança pública e as 
melhorias nas redes de comunicação; 

 Possibilidade de mobilidade social, pois o emprego no setor turístico é 
uma forma, para muitos moradores, de aumentar seu bem estar 
econômico e ascender na escala social. 

 Intercâmbio cultural: o contato entre visitantes e residentes pode gerar a 
troca de experiências e conhecimento, a aquisição de novos valores e a 
diminuição de preconceitos; 

 Preservação e revitalização de bens e patrimônios materiais e 
imateriais, como monumentos, edifícios, lugares históricos, artesanato, 
folclore e gastronomia locais. 

 Recuperação e conservação de valores culturais: o turismo pode 
ajudar a estimular o interesse dos moradores pela própria cultura, por suas 
tradições, costumes e patrimônio histórico, uma vez que os elementos 
culturais são recuperados e conservados para a atividade turística; 

 Aumento da tolerância social: a experiência do intercâmbio cultural pode 
incidir sobre as percepções dos visitantes e dos residentes, aumentando a 
compreensão e o respeito às diferenças; 

 Integração e incremento da consciência social: o turismo pode integrar 
os moradores, retomando a eles ela o valor de pertencerem a uma 
comunidade; 

 Retomada de valores internos: através do turismo, as comunidades 
podem resgatar e renovar seus valores. 

Figura 3 - Impactos socioculturais positivos do turismo  
Fonte: Beni, 2004; Beni, 2006; Krippendorf, 2001; OMT, 2001 

 
 

Assim como acontece com os impactos econômicos, apesar de o turismo ser 

capaz de gerar muitos benefícios a todos os envolvidos, se não for bem planejado e 

executado por seus agentes, poderá trazer grandes transtornos, principalmente às 

sociedades e culturas envolvidas. 

A seguir, na figura 4, observamos os principais impactos socioculturais 

negativos que podem ser gerados pela atividade turística. 
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 Ressentimentos na relação turista - visitante: isto geralmente ocorre 
quando há diferenças econômicas ou culturais muito acentuadas entre os 
dois grupos, quando o contato entre estes não ocorre da forma desejada, 
ou quando um dos grupos se sente prejudicado pela presença do outro; 

 

 Descaracterização da cultura local: perda da autenticidade local e 
aculturação ocorrem quando um dos grupos se mostra “despreparado” 
para o contato com culturas diferentes da sua e acaba por deixar seus 
valores, costumes e demonstrações culturais serem influenciados, 
enfraquecidos ou modificados; 

 

 Criação de estereótipos: os moradores e os turistas acabam se 
estereotipando, isto é, criando uma imagem de valores e comportamentos 
do outro, que pode não ser real; 

   

 Artificialização das trocas e dos espaços: os espaços e as trocas 
culturais, que deveriam representar fielmente os valores e costumes 
locais, acabam sendo artificializados, para mostrar somente “aquilo que o 
turista quer ver”; 

 

 Migração descontrolada: o turismo atrai muitos moradores de diversas 
regiões para um mesmo destino, na busca por melhores condições de 
vida; 

 

 Crescimento descontrolado das cidades: tanto em número de 
habitantes, quanto em edificações, o turismo pode gerar um crescimento 
muito acelerado e desordenado das cidades, que não têm tempo de 
planejar e desenvolver estruturas compatíveis; 

 

 Transtornos urbanos e mazelas sociais: podemos destacar, dentre 
outros: superlotação em pontos turísticos, filas nos comércios e trânsito 
caótico, tráfico e consumo de drogas, aumento da criminalidade, da 
violência e prostituição;  

 

 Segregação espacial: o turismo pode intensificar a segregação espacial 
de muitos destinos, por criar ambientes para os turistas completamente 
distorcidos da realidade local e por causar a migração dos residentes 
locais para áreas mais periféricas, desprovidas dos recursos e da 
infraestrutura disponíveis nas áreas turistificadas;  

 

 Perdas dos locais de lazer: com a atividade turística, os locais de lazer 
acabam sendo mais disputados, o que acaba por gerar a cobrança de 
altos preços para sua utilização. Isto faz com que estes locais acabem 
sendo usufruídos mais pelos visitantes do que pelos residentes, que em 
geral se limitam às camadas mais privilegiadas da sociedade. 

 

  

Figura 4 - Impactos socioculturais negativos do turismo  
Fonte: Beni, 2004; Beni, 2006; Krippendorf, 2001; OMT, 2001; Santana, 2009. 

 

Efeito demonstração 

Como o efeito demonstração ora é considerado impacto, ora é abordado 

como o resultado de relações sociais que gerará, por sua vez, impactos diversos 
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(MARINS, 2010), optamos por elucidar esse conceito ao fim desta seção, onde 

foram abordados os impactos socioculturais do turismo, que sendo conseqüências 

ou não do efeito demonstração, são mudanças sociais geradas na comunidade 

como resultado do contato com os visitantes. 

Efeito demonstração, segundo a OMT (2001), é a observação das atitudes, 

dos valores e dos comportamentos dos visitantes por parte dos habitantes da região 

receptora. 

Segundo Burns (2002 apud MARINS, 2010, p.38) o efeito demonstração 

“pode ser percebido na mudança de valores, atitudes e linguagem ou, ainda, nas 

alterações no vestuário, hábitos alimentares e demandas por bens de consumo”. 

Este efeito é facilmente identificado quando, após o contato com os turistas, 

os moradores passam a ter hábitos e comportamentos que observaram naqueles 

visitantes. Ou ainda, passam a desejar bens de consumo, como roupas e objetos 

pessoais que viram os turistas utilizarem.   

 

Impactos ambientais do turismo 

 

Neste estudo, consideramos por ambiente todo o espaço físico, seja ele 

composto por elementos naturais – que são aqueles que provêm da natureza, como 

a água, o solo, o clima, a fauna e a flora - ou urbanos, tudo aquilo construído pelo 

homem.  

A realização de toda atividade econômica envolve a utilização destes 

recursos. E o turismo, por excelência, mais do que necessita de todos eles para 

existir. Stankovic (1991 apud OMT, 2001) ressalta que o turismo é um consumidor 

específico de recursos naturais, pois estes constituem a base para seu 

desenvolvimento. 

Por este motivo, muitas vezes a atividade turística se apropria de forma 

excessiva dos recursos do meio ambiente, sem dar tempo ou espaço para que eles 

se regenerem. 

Para que os impactos ambientais negativos da atividade turística sejam 

controlados, ou até mesmo eliminados, é necessário um planejamento e 

monitoramento de práticas sustentáveis, de forma que se possa fazer uso dos 

recursos disponíveis, sem, no entanto, depredá-los, esgotá-los ou destruí-los.  
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A seguir, assim como foi feito com os impactos econômicos e socioculturais, 

analisamos os impactos positivos (figura 5) e negativos (figura 6) que têm sido 

gerados ao meio ambiente com a prática da atividade turística. 

 

 Revalorização e preservação de áreas naturais e construídas: Em prol 
do desenvolvimento da atividade turística, o turismo pode contribuir para a 
preservação e revalorização do entorno natural e das construções históricas 
de uma região; 

 

 Melhorias estruturais: o turismo pode criar melhorias de infra-estrutura 
que ajudem a preservar o meio ambiente, como redes de esgoto e 
saneamento básico e espaços de lazer que não agridam a natureza; 

 

 Incentivo à preservação: podem decorrer do turismo movimentos em prol 
da preservação do meio ambiente (da água, do ar, da flora e fauna, das 
construções) que estimulem práticas preservacionistas e conscientizem 
moradores e visitantes; 

Figura 5 - Impactos ambientais positivos do turismo  
Fonte: Beni, 2006; OMT, 2001; Lage e Milone, 2001 

 

 Poluição (das águas, do ar, das ruas, sonora e visual): pode ser 
ilustrada pelo lançamento de poluentes e elementos tóxicos nas águas, no 
ar e nas ruas, barulho em excesso provocado pelo grande volume de 
pessoas e veículos, e também por grandes eventos em áreas residenciais; 
excesso de publicidade; despejo de lixo nas vias públicas, dentre outros;  

 Arquitetura não integrada à paisagem: também conhecido por poluição 
arquitetônica, quando há justaposição de edifícios de estilos diferentes, que 
não seguem as formas de construções habituais e o estilo arquitetônico 
local; 

 Danos naturais: uso inadequado de áreas naturais ou uso impróprio de 
áreas protegidas; 

 Destruição de monumentos arquitetônicos: uso abusivo ou práticas de 
vandalismo a monumentos históricos; 

 Despejo impróprio de lixo, quando os turistas despejam lixos em locais 
impróprios; 

 Ultrapassagem dos limites de capacidade de carga de lugares naturais 
e urbanos: quando espaços naturais e urbanos recebem contingente de 
pessoas maior que o adequado, quando seu uso é demasiado ou quando 
há destruição destes; 

 Superlotação e congestionamentos: podem ocorrer em áreas naturais e 
urbanas. Causa estresse e irritabilidade nas pessoas e danos ao local; 

 Destruição da flora e fauna local: matas, florestas e outros habitats 
naturais que abrigam espécies de plantas e animais muitas vezes são 
destruídos para o uso dos espaços pelo turismo.  

Figura 6 - Impactos ambientais negativos do turismo  
Fonte: Beni, 2004; Beni, 2006; OMT, 2001; Lage e Milone, 2001 
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Impactos psicossociais do turismo 
 

Outra classificação dos impactos do turismo, que embora não considerada 

pela OMT (2001) encontramos em alguns autores, principalmente nos estudos 

sociológicos, são os impactos psicossociais. Estes são ainda mais difíceis de 

mensurar, já que não são visíveis ou quantificáveis. São aqueles impactos gerados 

no “psicológico” das pessoas, ou seja, suas emoções e sentimentos.  

Muitos dos impactos psicossociais do turismo têm origem nas condições em 

que visitantes e visitados se encontram. Um estudo da UNESCO (apud BENI, 2006) 

define claramente estas condições: o caráter transitório, os constrangimentos 

espaciais e temporais, as relações desiguais e a ausência de gratuidade inicial nas 

relações. 

Para tratar desta última condição definida, podemos nos remeter a um artigo 

escrito por Margarita Barretto que discute as relações entre visitantes e visitados ao 

longo dos tempos. Ela nos diz que:  

 
 

Ao longo da história, do Grand Tour ao turismo contemporâneo, a dicotomia 
anfitriões e convidados deu lugar, primeiramente, à de visitados e visitantes 
e, finalmente, a uma única categoria qual seja a de partes interessadas que 
entram em relação dentro de um processo de troca de serviços turísticos. 
(BARRETTO, 2004, p.16-17) 
 
 

Com efeito, na grande maioria dos casos, as relações estabelecidas entre 

turistas e visitantes são meramente comerciais. O turista vê o morador, 

principalmente quando este se encontra na condição de prestador de serviços, como 

alguém que está ali para servi-lo, enquanto que o morador percebe a presença do 

turista como sua fonte de renda. Barretto afirma que os residentes que se 

beneficiam economicamente com a presença dos turistas não se comportam como 

anfitriões, pois sua receptividade é profissional. “[eles] não estão precisamente 

interessados em receber os turistas como hóspedes e a realizar com eles trocas 

culturais, mas em receber o dinheiro trazido pelos turistas” (BARRETTO, 2004, 

p.16). 

Esta relação estabelecida com caráter econômico e profissional pode causar 

no turista a sensação de superioridade, já que ele está pagando e sendo servido, 

durante seu momento de descanso e lazer. E nos membros da comunidade 
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receptora, esta relação pode gerar sentimentos de inferioridade, tanto econômica 

como social. 

Beni (2006) nos recorda que, para o turista, este encontro com a comunidade 

é o único no ano; para a comunidade receptora, é “uma série de encontros que se 

sucedem, efêmeros e superficiais” (p.49). 

Consideramos que a análise dos impactos da atividade turística é de extrema 

importância para que estudos como este sejam direcionados aos órgãos 

competentes pelo desenvolvimento e planejamento da atividade turística nos 

destinos, a fim de que sejam tomadas ações que reduzam os malefícios 

provenientes do turismo e multipliquem os impactos positivos a todos os envolvidos 

no fenômeno. 

 

2.3  POLÍTICA E PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

 

O estudo dos impactos do turismo serve de base para que seja realizado nas 

áreas receptoras um adequado planejamento das atividades e políticas direcionadas 

ao desenvolvimento turístico. Através da análise dos benefícios e malefícios gerados 

pela atividade às mais diversas esferas – econômica, ambiental, social e cultural – é 

que se poderão traçar os rumos adequados ao seu desenvolvimento, o qual deverá 

ocorrer da maneira mais ordenada possível, de forma a potencializar os impactos 

positivos e minimizar aqueles que prejudicam o entorno. 

De acordo com Dror (1973 apud HALL, 2004), planejar “é o processo de 

preparar um conjunto de decisões a serem colocadas em prática no futuro, 

direcionadas para o cumprimento de metas pelos meios preferidos”. Entretanto, Hall 

ressalta que planejar não se limita a decidir o que deverá ser oferecido no futuro. 

Assim, complementando com a conceituação de Chadwick (1971 apud HALL, 2004) 

que diz que planejamento “é um processo de pensamento humano e a ação 

baseada nesse pensamento”, concluímos, por fim, que o planejamento é uma 

preparação e um processo de tomada de decisões para que sejam atingidos, no 

futuro, os objetivos e metas traçados no presente. 

Partindo desta definição, começamos a entender qual a relação entre 

planejamento e política. Segundo Cullingsworth (1997 apud HALL, 2004) 

“planejamento é o processo intencional em que se definem metas e se elaboram 

políticas para implementá-las”. Relacionando este conceito com o que 
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estabelecemos anteriormente, as políticas representam o processo de tomada de 

decisões para alcançar os objetivos definidos.  

Ao prosseguir com as definições para um melhor entendimento, Dye (1992 

apud HALL, 2004, p.26) define política pública como “tudo o que o governo decide 

fazer ou não”.1 Portanto, políticas públicas de turismo são as tomadas de decisões 

dos órgãos públicos a respeito do planejamento turístico. É tudo aquilo que o 

governo decide fazer ou não com relação ao setor (HALL e JENKINS, 1995). 

Se para o desenvolvimento da atividade turística forem estabelecidas políticas 

integradas às necessidades do setor e dos agentes envolvidos, o planejamento 

estratégico da atividade será bem norteado e terá maior probabilidade de alcançar 

as metas almejadas. 

Além disso, com uma intervenção correta do Estado através das políticas 

públicas de turismo, os interesses coletivos serão representados e as ações 

tomadas serão mais articuladas e eficazes no atendimento aos interesses que forem 

divergentes. 

Para atingir um nível maior de satisfação, as políticas de turismo de todas as 

esferas de governo – municipal, regional, estadual e federal - também deverão estar 

aliadas, de forma a proporcionar um desenvolvimento sustentável e equitativo. 

Colin Michael Hall, em seu livro Planejamento Turístico: políticas, processos e 

relacionamentos (2004), afirma ser de Getz (1987) umas das descrições mais úteis 

sobre o campo de planejamento turístico, que identifica quatro procedimentos nessa 

área: 

 Fomento; 

 Abordagem econômica; 

 Abordagem físico-espacial; 

 Abordagem voltada para a comunidade. 
 

Getz (1987 apud HALL, 2004, p.43) esclarece que essas abordagens não são 

necessariamente seqüenciais, e que podem ser executadas em conjunto.   

Na primeira abordagem, parte-se do princípio de que o desenvolvimento 

turístico é bom e automaticamente promove vantagens para seu anfitrião. Esta 

forma de planejamento, embora questionável como tal, já que não se preocupa com 

os impactos econômicos, sociais e ambientais negativos que o turismo pode gerar, 

                                                           
1
  Para que uma política seja considerada pública, ela deve, no mínimo, ter passado pelos órgãos 

públicos, mesmo que não tenha sido desenvolvida por eles e a este setor tenha cabido apenas a 
função de autorizá-la (HALL; JENKINS, 1995).  
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tem “por único objetivo a divulgação e o desenvolvimento e não a garantia de que os 

níveis de demanda sejam adequados aos recursos e à capacidade de saturação 

social de uma região”. Tudo se torna meio, enquanto o único objetivo é promover o 

desenvolvimento turístico, acima de qualquer custo que isso possa trazer. Hall, 

diante desta exposição, afirma que o fomento pode ser mais adequadamente 

descrito como uma forma de não-planejamento. 

Na abordagem econômica, o turismo é visto pelos governos como uma 

indústria, sendo planejado em prol do crescimento e desenvolvimento econômico. 

Esta visão economicista, já auto definível por sua própria conceituação, utiliza do 

turismo como uma indústria de exportação para equilíbrio de balanças comerciais, 

além de uma ferramenta para reestruturação econômica, geração de empregos e 

desenvolvimentos regionais. O problema desta abordagem é que as metas 

econômicas passam a ser prioritárias em relação aos problemas sociais e 

ambientais. Nas palavras de Hall, nesta forma de planejamento “a questão de quem 

se beneficia e quem perde com o desenvolvimento turístico geralmente não vem à 

tona” (2004, p.48). 

A terceira abordagem, físico-espacial, também conhecida por abordagem do 

uso do solo, tem como objetivo geral “preparar uma estrutura espacial de atividades 

(ou de usos do solo) que, de alguma forma, é melhor do que o padrão existente sem 

planejamento” (P. HALL, 1992 apud HALL, 2004, p.49). Entendemos como 

pertencente à esta abordagem toda ação de planejamento de espaços naturais, 

urbanos, públicos e privados, que se preocupa com a preservação de seu espaço 

físico e tudo que a ele pertença. Como, por exemplo, o limite de turistas em uma 

trilha, de forma a conservar as condições do solo, ou o número máximo estabelecido 

de visitantes dentro de um museu, para preservar suas obras e estrutura 

arquitetônica. Concordamos com Hall (2004) ao afirmar que esta é a forma 

dominante para o planejamento de lugares e espaços turísticos. 

O último método de planejamento turístico explicado por Hall – e desenvolvido 

por Getz (1987) -, que é o de maior interesse para este trabalho, diz respeito à 

abordagem voltada para a comunidade. 

Murphy (1985 apud HALL, 2004, p.57) afirma que “se o turismo quiser se 

tornar a indústria bem-sucedida e duradoura que muitos afirmaram ser, deverá ser 

planejado e administrado como uma indústria de recursos renováveis, baseada em 

capacidades locais e tomadas de decisão comunitárias”.  
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Um dos principais componentes dessa abordagem é o conceito de que, 

satisfazendo-se as necessidades locais, também será possível satisfazer as 

necessidades do turista (HALL, 2004). 

O autor, embasado em declarações de outros pesquisadores (CRAIK, 1988; 

ROSS, 1991), explica que se tornou essencial analisar os impactos do turismo sobre 

as comunidades locais e integrá-las ao planejamento turístico, não somente do 

ponto de vista ético e humano, mas também porque se percebeu que a satisfação 

dos residentes era fundamental para o sucesso do desenvolvimento turístico dos 

destinos. 

 

2.3.1  Por um planejamento participativo 

 

Participar significa “tomar parte de” e “fazer parte de”, ou seja, ter 

envolvimento em algo (BENI, 2006). Um planejamento participativo do turismo, 

portanto, seria aquele em que todos os envolvidos na atividade turística participam 

da sua etapa de planejamento. É comum observarmos a presença do Estado, dos 

agentes de mercado e dos trabalhadores do setor no planejamento da atividade. O 

turista, embora não esteja presente nesses encontros, é o foco dos debates, pois 

todo o planejamento está direcionado a ele. De forma que estando ele satisfeito, 

supõe-se que todos também estarão. Entretanto, a comunidade local, apesar de 

também ser um agente do turismo, dificilmente se encontra representada no 

planejamento e, mais raramente ainda, se torna foco das decisões. 

Segundo Cooke (1982 apud HALL, 2004, p.54), o planejamento turístico 

comunitário é uma resposta à necessidade de desenvolver diretrizes de maior 

aceitação social para a expansão do setor. Em seu estudo sobre a sensibilidade 

social do turismo, algumas das principais condições para um adequado 

desenvolvimento turístico local seriam: o respeito, por parte dos turistas, às tradições 

e valores locais e a participação da comunidade local no planejamento e 

desenvolvimento da atividade turística, em todas as suas etapas. Segundo a autora, 

se essas e outras medidas adequadas de planejamento forem tomadas, os impactos 

sociais negativos do turismo serão amenizados. 

Dentre as condições associadas a um desenvolvimento turístico localmente 

inadequado, identificadas por Cooke (1982), destacamos: o crescimento do número 

de visitantes ser maior do que o considerado como adequado pelos residentes; o 
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sentimento, por parte dos moradores, de que os visitantes são atendidos 

prioritariamente e que a infraestrutura e as instalações do local onde residem foram 

planejadas para o benefício dos turistas e não deles, além da existência de conflitos 

quanto ao uso e controle dos recursos naturais. 

Este estudo de Cooke, realizado na Colúmbia Britânica em 1982, recomendou 

que “todo o planejamento turístico deve ser baseado nas metas e prioridades dos 

residentes”. 

Não defendemos neste trabalho que o planejamento turístico de um local seja 

baseado somente nas prioridades da comunidade local. Primeiramente, porque 

devemos considerar que a comunidade local é composta por pessoas muito 

diferentes, com opiniões e interesses distintos. Em se tratando de turismo, dentro da 

comunidade local, temos aquelas pessoas que trabalham no setor e necessitam da 

atividade para sobreviver, temos as pessoas que não trabalham com o turismo e 

encaram a atividade de forma negativa, temos as pessoas que indiretamente lucram 

com o turismo, e dentro deste último grupo há opiniões muito distintas sobre o 

desenvolvimento da atividade, dentre tantas outras classes e opiniões. 

Jenkins (1993 apud HALL, 2004, p.56-57) identificou sete impedimentos à 

participação pública no planejamento turístico, a saber: 

 a dificuldade do público em compreender questões mais técnicas e 

complexas de planejamento; 

 a possibilidade do público nem sempre estar ciente do processo de 

tomada de decisões; 

 a dificuldade do público em manter sua representatividade; 

 a apatia dos cidadãos; 

 o aumento dos custos financeiros e de pessoal que esta participação 

pública implicaria; 

 o prolongamento do processo de tomada de decisões; 

 os efeitos negativos gerados sobre a eficiência dos processos decisórios. 

Concordamos com estes impedimentos mencionados por Jenkins, e inclusive 

consideramos ser impossível estabelecer políticas públicas que agradem 

completamente a comunidade local, pois sempre haverá aqueles que se beneficiam 

com certas normas e outros que se beneficiariam em situações diversas. 
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Defendemos e pretendemos com este trabalho reforçar uma ideia já 

defendida por outros autores: que os responsáveis pelas tomadas de decisão para o 

desenvolvimento turístico dos destinos considerem os direitos e as necessidades 

daqueles que residem na região, independentemente da relação estabelecida com a 

atividade turística. 

De fato, seria inviável a participação popular em massa nas discussões para o 

planejamento, mas há direitos comuns a todas as comunidades que devem ser 

respeitados. Uma solução, que propomos, é a inclusão de representantes locais 

para que seja assegurada a valorização da comunidade local nos processos de 

tomada de decisão do desenvolvimento turístico. Por sempre haver representantes 

políticos e do mercado (embora também haja divergências de opinião e interesse 

entre os pertencentes a essas classes), é justo e necessário que representantes da 

comunidade local se façam presentes em todas as etapas do planejamento turístico. 

Para concluir, recordamos que Hall (2004, p.24) afirma que o planejamento “é 

um tipo de tomada de decisões e elaboração de políticas; ele lida, entretanto, com 

um conjunto de decisões interdependentes ou sistematicamente relacionadas e não 

com decisões individuais” [grifo próprio]. Portanto, pensar na comunidade é só um 

ponto de partida. O planejamento da atividade turística só será adequado quando 

alcançar a satisfação das necessidades de todos os agentes envolvidos e respeitar 

os limites físicos do ambiente. Diante deste cenário, poderemos afirmar que as 

políticas e o planejamento turístico atingiram o objetivo de promover um 

desenvolvimento turístico sustentável.  

 

2.4  A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE 

 

No século XX, a partir da década de 60, em meio a um cenário devastador 

dos ambientes natural e urbano, por conta do crescimento econômico desenfreado 

que pregava o capitalismo, o mundo começou a sentir os impactos que isso gerava 

e passou a repensar suas atitudes e a analisar maneiras de amenizar a exploração 

dos recursos naturais e a poluição que destruía nossa atmosfera, água e vegetação. 

Neste momento, “evidenciou-se que o crescimento econômico é apenas uma faceta 

do desenvolvimento, e não um fim em si mesmo” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2007, p.17). 
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Os resultados mais expressivos deste período foram as conferências 

realizadas em diversos países do mundo para discutir o futuro do Planeta Terra. 

Uma delas, que deu origem a diversas mudanças no comportamento humano, foi a 

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento2, que analisamos a seguir. 

Segundo Hall (2004, p.20), desta Comissão foi gerado o Relatório Brundtland3 

(1987), responsável pela elaboração do conceito de desenvolvimento sustentável, 

que vem a ser “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às próprias necessidades”. 

Segundo este mesmo relatório, para satisfazer o conceito de sustentabilidade, 

três aspectos precisariam ser conjugados durante o desenvolvimento de qualquer 

atividade: os aspectos econômicos, os ecológicos e os socioculturais. 

Partindo dessa premissa, cinco princípios básicos de sustentabilidade foram 

identificados no Relatório:  

 
 

(1) o conceito do planejamento holístico e a criação de estratégias; (2) a 
importância de preservar processos ecológicos essenciais; (3) a 
necessidade de proteger o patrimônio humano e a biodiversidade; (4) a 
necessidade de buscar um tipo de desenvolvimento que permita à 
produtividade ser sustentada no longo prazo para as gerações futuras; (5) a 
meta de atingir um melhor equilíbrio de justiça e oportunidades entre 
nações. (BRAMWELL e LANE, 1993 apud HALL, 2004, p.21) 

 
 

Podemos constatar que estes cinco princípios remetem diretamente às 

características da atividade turística e por isso precisavam ser implementados em 

todas as práticas do setor. 

Assim, o turismo, que naquela época estava no auge do seu crescimento e 

expansão, considerado por muitos como uma atividade meramente econômica, a 

“indústria do turismo”, que consumia todos os recursos naturais para seu 

desenvolvimento, passou também a ser visto como uma das principais alternativas 

para alcançar e propagar este desenvolvimento sustentável. 

Com base nas diretrizes sustentáveis definidas pelo Relatório Brundtland, 

estabeleceu-se o conceito de turismo sustentável, que por sua vez, vem a ser um 

modelo de desenvolvimento projetado para assegurar a sustentabilidade do sistema 

                                                           
2
 Esta Comissão foi criada pela ONU, em 1984, para promover a reflexão mundial sobre as questões 

que envolviam o desenvolvimento e o meio ambiente. 
3
 Documento criado, em 1987, pela WCED (Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento). O Relatório ganhou este nome, pois sua pesquisa foi comandada pela norueguesa 
Gro Brundtland. Também é chamado de “Nosso Futuro Comum”. 
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turístico nas esferas econômica, ecológica e sociocultural do local onde se 

desenvolve. 

Segundo a OMT (2001), a sustentabilidade econômica assegura um 

crescimento turístico eficiente; geração de empregos e níveis de renda satisfatórios; 

além de um controle sobre os custos e benefícios dos recursos, o que vem a garantir 

sua continuidade para as gerações futuras. A sustentabilidade ecológica assegura 

que o desenvolvimento turístico seja compatível com a manutenção dos processos 

biológicos. E a sustentabilidade sociocultural garante o desenvolvimento turístico 

compatível com as culturas e os valores das populações locais, preservando as 

identidades das comunidades. 

Dessa forma, a prática da sustentabilidade no turismo promove qualidade, 

continuidade e equilíbrio (OMT, 2001), proporcionando aos destinos: 

 Melhorar a qualidade de vida da sua população, das pessoas que vivem e 

trabalham no local turístico; 

 Prover experiência de melhor qualidade para o visitante; 

 Manter a qualidade do meio ambiente da qual depende a população local 

e os visitantes; 

 A efetivação do aumento dos níveis de rentabilidade econômica da 

atividade turística para os residentes locais; e 

 Assegurar a obtenção de lucros pelos empresários turísticos. 

 

2.4.1  Capacidade de carga total dos destinos 

 

Um conceito criado para medir e controlar os limites de “uso” dos destinos e 

recursos turísticos foi o de capacidade de carga. Diretamente relacionado e aplicado 

ao conceito de sustentabilidade (e aos seus pilares: econômico, ecológico e 

sociocultural), ele permite que seja feito o monitoramento de cada destino ou 

atrativo, de maneira que o seu uso não ultrapasse os limites permitidos e aceitáveis, 

o que acarretaria sérios transtornos.  

Segundo a OMT (2001, p.248) o conceito de capacidade de carga total de um 

destino pode ser definido como “o máximo uso que se pode fazer dele sem que 

causem efeitos negativos sobre seus próprios recursos biológicos, sem reduzir a 
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satisfação dos visitantes ou sem que se produza efeito adverso sobre a sociedade 

receptora, a economia ou a cultura da área”. 

Dentro deste amplo conceito de Capacidade de Carga Total (CCT) dos 

destinos, foram inseridos parâmetros de controle das categorias de capacidade de 

carga: ecológica (ou ambiental), social, do turista e econômica, conforme pode ser 

observado na figura 7.  

 

Figura 7 – Capacidade de Carga Total  
Fonte: Elaboração própria, baseada em OMT (2001, p.248) 

 
 

Importante destacar que, conforme alerta a OMT (2001), os conceitos de 

sustentabilidade e capacidade de carga possuem uma considerável carga de 

subjetividade. Embora tenhamos definido e os caracterizado, os planejadores 

turísticos de cada destino precisam adaptar o uso destes conceitos ao seu entorno 

social, natural e econômico. 

Conforme observado, o turismo sustentável não se limita a minimizar os 

impactos degradantes da atividade, mas contribui também para o seu 

desenvolvimento. O turismo tem essa característica: quando bem administrado, os 

impactos positivos são imensamente superiores aos negativos e contribuem 

decisivamente para a preservação. (DIAS, 2003). 

Para que isto ocorra, o desenvolvimento turístico deve ser bem planejado e 

precisa respeitar os limites ambientais, econômicos e socioculturais dos destinos 

Capacidade de Carga Total

Capacidade de Carga Ecológica: número máximo de visitantes que, se 
superado, não será assegurada a preservação dos recursos naturais

Capacidade de Carga Social: nível máximo de atividade turística, que, se 
superado, produzirá mudança negativa na população local

Capacidade de Carga do Turista: nível máximo que garante a satisfação 
(física e psicológica) do turista

Capacidade de Carga Econômica: nível de atividade econômica 
compatível com o equilíbrio entre os benefícios econômicos que 

proporciona o turismo e os impactos negativos que gera sobre as 
economias locais



41 

turísticos. Em outras palavras, para o turismo “ser sustentável”, além de não 

degradar os recursos do entorno, precisa atender às necessidades de todos os 

agentes envolvidos no fenômeno.  

 

2.5  AGENTES SOCIAIS DO TURISMO 

 

Entendendo-se por agente como aquele que age, que causa, que é autor e 

capaz de produzir efeitos sobre determinado fato ou atividade, os agentes do 

turismo são as pessoas, instituições e organizações que produzem, reproduzem e 

interferem neste fenômeno, “com capacidade de intervir, modificar ou influenciar o 

seu curso” (FRATUCCI, 2008, p.74).  

Fratucci se utiliza desta abordagem dos agentes sociais para, inclusive, 

compreender a lógica territorial do turismo, seguindo uma visão mais 

contemporânea e menos estruturalista, que se afasta da tradicional definição de 

sistema turístico. Segundo este autor, o turismo pode ser 

 
 

visto como um conjunto de agentes inter-relacionados no tempo e no 
espaço, que compõem redes territoriais e de relacionamentos, sazonais, 
flexíveis e fluídas, onde ocorrem os encontros de alteridades distintas (do 
turista, do trabalhador, do anfitrião, do poder público e do capital), apoiadas 
tanto pela lógica da produção como do consumo. (FRATUCCI, 2008, p.75) 

 
 

Esta conceituação nos remete, inclusive, ao que já foi abordado 

anteriormente, sobre a lógica de turistificação dos espaços não ter como agente 

apenas os turistas. Fratucci defende que devemos dar “tal estatuto também para 

outros agentes sociais que agem e interagem sincronicamente no acontecer do 

turismo, trabalhando para a constituição da sua „unidade complexa‟”. (2008, p.75) 

De fato, se os outros envolvidos no fenômeno turístico não fossem 

verdadeiros agentes, como os trabalhadores do setor, os representantes do 

mercado e a própria comunidade receptora que não está diretamente envolvida com 

a atividade, não existiria o fenômeno turístico tal qual como o conhecemos, 

caracterizado pelo contato entre diferentes povos e culturas; assim como a atividade 

turística, que necessita dos trabalhadores e agentes de mercado para que exista a 

oferta dos seus produtos e serviços. 

Sendo assim, os agentes sociais do fenômeno turístico são: os turistas; os 

representantes do capital, portanto do mercado, conhecidos vulgarmente como trade 
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turístico; o Estado, em seus diversos níveis; e as comunidades das áreas 

receptoras, representadas pelos trabalhadores empregados pelo setor e pela 

população em geral. (FRATUCCI, 2008). 

 

    Espaço Turístico 

 
Figura 8 – Agentes sociais do turismo 
Fonte: Elaboração própria - baseada em Fratucci, 2008  
 
 

Na figura 8, podemos observar como estes agentes do fenômeno turístico 

agem e interagem entre si, produzindo o espaço. Vale fazer o paralelo que sem a 

presença e a atuação destes agentes, este espaço não estaria apropriado pelo 

turismo, isto é, não seria um espaço turistificado, um lugar turístico. O que produz 

esta configuração são as relações espaço – sociedade.  

Analisaremos, a seguir, os agentes sociais do turismo. Em função do tema e 

do objetivo deste trabalho, delimitados no primeiro capítulo, nos ateremos mais ao 

estudo da comunidade receptora, objeto central deste estudo. 
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2.5.1  Os turistas 

 

Pela simples definição de que “os lugares turísticos são lugares em que há 

turistas” (Knafou, 1996, p.64), entendemos a importância deste agente. A origem do 

fenômeno turístico está nele, a partir do momento em que, por motivos pessoais e 

subjetivos, e pelas mais diversas condições – como tempo livre e recursos 

disponíveis – optam por se deslocar do seu local de moradia para outro, em busca 

de lazer, descanso ou qualquer outra motivação que a princípio esteja relacionada à 

lógica do ócio. 

E são exatamente estas motivações que irão se transformar na demanda 

turística. Aí está a importância e a necessidade de compreender o motivo e o perfil 

das escolhas e das necessidades dos turistas. Os destinos precisam entender, pela 

própria lógica de desenvolvimento do turismo, o que anseiam seus visitantes, para 

que assim saibam o que a eles oferecer.  

Não só pelo lado economicista, os fatores motivacionais que levam a pessoa 

a se deslocar de seu local de moradia e as razões que fazem o turista escolher um 

destino em detrimento de outro são objeto de muitos estudos da psicologia e de 

outras ciências. Um dos mais citados e analisados nos trabalhos acadêmicos é o 

desenvolvido por Stanley Plog, em 1974, (apud FRATUCCI, 2008) no qual a partir 

de um estudo com turistas americanos, propôs um modelo com dois perfis 

psicográficos ideais: os turistas alocêntricos e os turistas psicocêntricos.  

Segundo Fratucci (2008) e OMT (2001), os turistas com perfil alocêntrico 

gostam de se aventurar descobrindo novos destinos e buscam se afastar do 

cotidiano em lugares radicalmente opostos aos seus estilos de vida. Em linhas 

gerais, são pessoas corajosas, extrovertidas, aventureiras, curiosas e exploradoras. 

Quando adquirem pacotes de viagens, estes são bem flexíveis e oferecem bastante 

liberdade. Quando viajam em grupos, preferem grupos menores. Nos destinos 

turísticos, buscam estabelecer contato e laços com os residentes; procuram trocar 

experiências com culturas diferentes; se interessam pela gastronomia, danças, 

bebidas e jogos locais; preferem se hospedar e frequentar as áreas “não turísticas”; 

procuram conhecer e se adequar à cultura e aos costumes da região visitada; optam 

por estar em meio aos residentes que a outros visitantes. 
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Figura 9 – Curva do perfil psicográfico dos turistas de Stanley Plog 
Fonte: Plog 1974 apud Fratucci, 2008 
 
 

Já os turistas com características psicocêntricas tendem a ser controlados, 

inseguros e introvertidos. Procuram ir sempre aos mesmos destinos ou a lugares 

que não saiam muito do que é de costume. Não se aventuram durante a viagem, 

planejando todas as suas atividades. Preferem destinos tradicionais, que “estão na 

moda”, e que são mais desenvolvidos turisticamente, de maneira que possa lhes 

oferecer conforto, segurança, comodidade e atmosfera familiar; normalmente, não 

interagem com os residentes, nem com a cultura, costumes e gastronomia local; 

hospedam-se em acomodações padronizadas, que muitas vezes até destoam da 

composição paisagística local, como é o caso dos resorts. 

No ponto intermediário da curva, encontramos o turista mesocêntrico, ou 

cêntrico, que pelo próprio gráfico, observamos ser o perfil da grande maioria dos 

turistas.  

Este turista é caracterizado pelo típico turista da pós-modernidade e vislumbra 

em suas viagens uma maneira de adquirir status no seu meio social. Busca prazer, 

diversão, compras e recordações. “Para ele, mostrar suas fotografias, filmes e 

souvenires ou relatar suas experiências é tão ou mais importante quanto a própria 

viagem” (FRATUCCI, 2008, p.80). 
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Entre esses perfis, há uma graduação de características, onde Plog (1974) 

encaixa os turistas em “quase-alocêntricos” e “quase-psicocêntricos”. 

Segundo Fratucci (2008), a análise das curvas do modelo de Plog (1974), 

assim como outros estudos comportamentais dos turistas, demonstra uma tendência 

na mudança de perfil da maior parte dos turistas, a partir da década de 1980: uma 

“migração” para os perfis intermediários, principalmente para o perfil semialocêntrico, 

caracterizado por pessoas que valorizam viagens que possibilitem a prática de 

atividades desportivas, culturais e de desenvolvimento pessoal, em destinos ainda 

não muito expostos pela mídia, com certo grau de desafios e aventuras, 

principalmente em contato com o meio ambiente. Entretanto, de forma diferente dos 

alocêntricos, suas viagens são planejadas e contam com mais conforto e segurança. 

Fratucci (2008) ressalta que esses perfis desenvolvidos por Plog (1974) não 

são rígidos ou permanentes, podendo o mesmo turista se comportar de formas 

diferentes em diversos momentos da mesma viagem ou, como é mais comum, 

apresentar diferentes perfis a cada novo deslocamento. 

Conclui-se que dependendo do seu comportamento nos destinos turísticos, o 

turista irá se territorializar com mais ou menos intensidade e gerar alterações na 

sociedade e no ambiente da região receptora de forma mais ou menos impactante. 

 

2.5.2  Os agentes de mercado 

 

Este agente é formado pelo comumente chamado trade turístico, ou seja, os 

representantes do setor privado e produtores da atividade turística. Segundo 

Fratucci (2008, p.82), este grupo de agentes sociais:  

 
 

está diretamente relacionado com a atividade econômica que surge a partir 
do fenômeno turístico e com o processo de apropriação do tempo livre pelo 
capital. No jogo das lógicas trabalho-ócio e tempo de trabalho-tempo livre, o 
capital encontrou uma excelente oportunidade para se reproduzir e se 
fortalecer. Apoderando-se do discurso que propõe a necessidade do lazer 
para a recuperação das energias necessárias para a continuidade do 
trabalho, transformou o tempo livre em tempo de consumo e o lazer em 
mais um produto a ser consumido. 
 
 

Para se concretizar, a atividade turística necessita de grandes estruturas em 

três pontos de apoio: nas áreas emissoras, onde vivem os turistas e onde está 

localizada parte dos empresários do setor; nas áreas receptoras, onde o turismo se 
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manifesta concretamente, o “lugar turístico”; e nos corredores de deslocamentos, 

onde os turistas consomem serviços (transportes, comunicações, alimentação) e 

infra-estrutura (aeroportos, rodoviárias, etc.) para realizarem seus deslocamentos. 

 
 
                                                                   

  

  

 

 

  

Figura 10 – Dimensão espacial do turismo 
Fonte: Elaboração própria  

 
 

Dessa forma, o mercado age nesses pontos, onde a atividade turística, para 

acontecer, necessita de equipamentos e serviços para ofertar aos turistas.  

De maneira a atender todas as necessidades dos turistas, antes, durante e 

depois do seu deslocamento, os empresários atuam na produção de bens e na 

prestação de serviços. Baseado nisso, Fratucci (2008) os agrupou em dois conjuntos 

inter-relacionados: os agentes produtivos que atendem diretamente às necessidades 

dos turistas (oferecendo hospedagem, alimentação, transporte, entretenimento, etc.) 

e os agentes que atuam indiretamente, ao dar suporte àqueles que agem de 

maneira direta no setor (atuando nas comunicações, segurança, atividades primárias 

para fornecimento de insumos, etc.). 

Atualmente, o mercado vem protagonizando papéis mais complexos no 

desenvolvimento da atividade turística, que antes eram de responsabilidade do 

Estado. Com o liberalismo econômico, os representantes do setor privado estão 

assumindo o fornecimento de diversos serviços da atividade turística, como a área 

dos transportes. 

 

2.5.3  O Estado 

 

Sua função no sistema turístico é a de estabelecer leis e normas a fim de 

regularizar e normalizar o sistema turístico sob sua área de atuação, dentro daquilo 

que parece ser a melhor forma para o atendimento das necessidades das 

ÁREA 

EMISSORA 

ÁREA 

RECEPTORA 
Deslocamentos 

espaciais 
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populações residentes, sem, entretanto, desprezar a lógica do capital (FRATUCCI, 

2008, p.86). 

A atuação do Estado através das políticas de turismo deve, portanto, estar 

orientada a conduzir o desenvolvimento da atividade, proporcionando um maior bem 

estar aos seus cidadãos, complementando a atuação do setor privado e intervindo e 

regulando as ações e os interesses de todos os agentes a fim de alcançar um 

desenvolvimento equilibrado e sustentável do setor turístico. 

Segundo Beni (2006), o Estado deve atuar na coordenação, planejamento, 

legislação, regulamentação, estímulo e divulgação do turismo. 

O Estado deve se preocupar e estar atento ao futuro do setor. Embora 

observemos uma menor atuação da administração pública, entendemos como dever 

do Estado intervir no sistema turístico se houver falhas na atuação do mercado. E 

mesmo na ausência de falhas, deverá atuar coordenando as ações do setor privado 

e mediando sua interação com os demais agentes. Concordamos com Hall (2001) 

que o papel do Estado deve estar diretamente vinculado ao estímulo e ao 

gerenciamento da sustentabilidade das redes de relacionamento que estruturam o 

turismo atual.   

A atuação do Estado nas políticas de turismo pode-se dar em diferentes 

níveis administrativos: nacional, regional e local (definido pelos limites municipais). 

Devemos considerar também a atuação de organismos em nível internacional, como 

a Organização Mundial de Turismo. A complexidade do fenômeno turístico requer 

uma maior descentralização em sua administração pública, de forma que seus 

órgãos competentes estejam mais próximos dos demais agentes envolvidos e 

conheçam bem as peculiaridades da sua área de atuação. 

 

2.5.4  As comunidades das áreas receptoras  

 

A classificação dos agentes sociais do turismo utilizada neste trabalho foi 

baseada na pesquisa de Fratucci (2008) que, por sua vez, teve como referência a 

classificação dos componentes das comunidades receptoras elaborada por 

Krippendorf (1989). 

Segundo este autor, as comunidades dos destinos turísticos são compostas 

por cinco categorias: os membros da administração pública local que vêem no 

turismo a oportunidade de elevação do nível de vida, deles e da população; os 
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empresários das empresas turísticas locais e de outras empresas que indiretamente 

dependem do turismo; os trabalhadores do setor, que mantém contato direto com os 

turistas; os habitantes que, mesmo mantendo contatos diretos com o turista, não 

dependem totalmente deles para obter seus ganhos; e os moradores que não 

mantêm nenhum contato com os turistas.  

Concordamos com Fratucci – e por isso baseamos esta pesquisa em seu 

estudo – que as duas primeiras categorias (governo local e representantes do 

mercado) possuem uma lógica de percepção, apropriação e atuação na atividade 

turística muito destoante dos demais integrantes das comunidades receptoras. Por 

isso, também optamos por destacá-los dos demais agentes e analisá-los de forma 

particular. 

Sendo assim, ainda nos resta analisar a participação dos trabalhadores 

diretos do setor, dos que obtêm, de forma parcial, seus rendimentos com o turismo e 

dos demais membros da comunidade que, a princípio, não se vêem dependentes ou 

comprometidos com a atividade turística local (FRATUCCI, 2008, p.91). 

 

Os trabalhadores diretos do turismo 

 

Grupo dos agentes sociais do turismo que trabalha no setor e têm na 

atividade turística sua principal fonte de renda. Essas pessoas residem nas áreas 

receptoras ou nos seus entornos e, independentemente de serem autóctones ou 

migrantes, a partir do processo de turistificação, se empregaram nas diversas 

empresas que atuam no setor. Em sua grande maioria, trabalhavam anteriormente à 

“chegada” do turismo em outros setores da economia. (FRATUCCI, 2008). 

Dentre as características dos trabalhadores e do setor, duas são marcantes e 

lamentáveis: a baixa qualificação profissional e as baixas remunerações. A respeito 

da qualificação, principalmente nos destinos que possuíam outros setores da 

economia como principal atividade, é comum verificarmos nos atendimentos de 

hotéis, restaurantes e agências de viagens profissionais oriundos de outros ramos 

que, a partir do processo de turistificação do local, migraram para atuar no setor 

turístico sem nenhuma preparação.  

E diante deste cenário, destacamos a importância do trabalhador que mantém 

contato direto com o turista, tecnicamente chamado de front-office, para o 

desenvolvimento da atividade: segundo Fratucci (2008), estudos apontam que entre 
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60 e 70% do produto turístico compõe-se de prestação de serviços, o que depende 

diretamente do desempenho da mão de obra empregada. Ou seja, a qualidade do 

produto oferecido está sujeita à atuação individual dos trabalhadores diretos deste 

setor. 

Outra importante participação deste grupo diz respeito à sua influência no 

processo de turistificação dos espaços. Conforme já abordado na primeira seção 

deste capítulo, quando o turismo se apropria do espaço, toda a lógica de ocupação 

anterior é alterada. Nos destinos litorâneos, como é o caso da cidade de Cabo Frio 

(objeto de pesquisa deste trabalho) os moradores que antes residiam próximos ao 

mar, por trabalharem com a pesca e extração de sal, são realocados para áreas 

mais distantes, já que esta região próxima às praias é a preferida pela grande 

maioria dos turistas, sendo assim turistificada e tornando-se a “parte nobre” do local. 

Portanto, estes agentes participam do processo de turistificação, quando, 

sendo anteriormente trabalhadores de outros setores (autóctones ou migrantes), se 

empregam nas empresas turísticas e, por conta da falta de qualificação e dos 

consequentes baixos salários, passam a residir em áreas mais afastadas, onde o 

custo de vida é mais barato, devido à precária infraestrutura oferecida. Assim ocorre 

o processo de formação dos espaços segregados dos destinos turísticos. 

Fratucci (2008) considera que uma parte desses trabalhadores diretos 

ocupantes de cargos melhor remunerados no setor turístico consegue se 

territorializar nas áreas turísticas e usufruir da infraestrutura montada para o turista. 

Entretanto, ressalta que essa parcela é muito pequena e formada, na sua maioria, 

por migrantes mais qualificados, que foram atraídos pelas oportunidades de trabalho 

locais. 

 

Os trabalhadores indiretos do turismo 

 

São as pessoas que possuem parte dos seus ganhos advindos do turismo. 

Embora não sejam diretamente dependentes da presença dos turistas para receber 

seus rendimentos, obtêm lucros quando o fluxo de visitantes aumenta. É o caso, por 

exemplo, da atendente da loja de roupas que recebe comissão pelo número de 

vendas, do taxista e dos trabalhadores de uma lanchonete; embora os turistas não 

representem todo o seu ganho, eles representam um aumento expressivo nos 

rendimentos, principalmente durante as altas temporadas, onde, em muitos lugares, 
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o número de visitantes chega a ser cinco vezes maior que o total de habitantes 

(como ocorre em Cabo Frio). 

Estes trabalhadores representam um alto percentual da população dos 

destinos turísticos. Isso é decorrente da complexidade desta atividade, que acaba 

por gerar um número expressivo de empregos indiretos. “Segundo estudos da OMT 

feito a pedido da EMBRATUR na década de 1990, o turismo impacta diretamente 53 

setores da economia nacional, gerando um em cada dez empregos existentes no 

país”. (FRATUCCI, 2008, p.93) 

 

A população residente não envolvida com o turismo 

 

Embora seja o agente social menos reconhecido, a população residente, 

mesmo que não atuante diretamente no setor turístico, possui uma importância 

significativa para o seu desenvolvimento, pois através do seu comportamento e das 

suas atitudes diante da atividade, pode estimular ou dificultar o funcionamento do 

sistema turístico. 
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Ligeira aceitação e apoio  

à atividade turística 

 

Desfavorável 

Oposição opressiva à 

atividade turística 

 

Desfavorável 

Aceitação silenciosa,  

oposição à atividade turística 

  * As flechas indicam a possibilidade de mudança  
 

Figura 11 – Respostas dos residentes à atividade turística 
Fonte: Mathieson e Wall, 1982 apud OMT, 2001, p.219 
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Segundo Fratucci (2008), este comportamento da população residente pode 

tornar o destino turístico mais ou menos atraente aos olhos dos turistas. A 

hospitalidade e receptividade da população são fatores de grande influência na 

composição da “imagem” de um destino, e podem vir a ser um grande estímulo ao 

deslocamento de seus visitantes. 

Sem considerar aspectos mais subjetivos, este comportamento das 

populações residentes baseia-se na teoria da troca social (BENI, 2006), ou seja, se 

os moradores perceberem que terão benefícios com a atividade turística, irão apoiá-

la; caso contrário, seu comportamento será consequência direta dos custos que a 

atividade gerar. 

Além disso, como reforça Fratucci (2008), esse grupo de agentes sociais tem 

em seu poder dois elementos fundamentais para o funcionamento da atividade 

turística: a posse da terra e da força de trabalho. Se os habitantes dos lugares 

turísticos entendessem quão valiosos são esses bens para o setor, dificilmente 

seriam tão dominados pelo capital externo, já que poderiam inverter a situação, ao 

ditar “as regras do jogo”. Passariam a vender as cobiçadas terras e a necessária 

mão de obra por preços justos. Krippendorf (2001, p.74) afirma que, quando os 

autóctones vendem seus terrenos a preços baixíssimos, deixam “escapar das mãos 

o trunfo mais importante na luta pelo controle do desenvolvimento econômico”. 

Sobre sua atuação na turistificação do lugar, o processo se dá de forma 

semelhante ao que foi descrito a respeito dos trabalhadores do setor. Os residentes 

autóctones que possuíam suas propriedades nas áreas de interesse do mercado 

para o turismo, foram convencidos (ou forçados) a vender suas terras por baixos 

preços às empresas que chegaram com o “descobrimento” do potencial turístico do 

local. Com o pequeno valor arrecadado, só conseguiram se instalar nas áreas mais 

afastadas do que passou a ser o núcleo turístico, formando os espaços segregados 

desses destinos. 

Isto de fato não deveria acontecer, pois como destaca Fratucci (2008, p.96), a 

população residente, só pelo fato de ser a verdadeira “dona do lugar” já deve ser 

considerada um agente social do turismo e “não reconhecê-la como tal, é propor um 

modelo de desenvolvimento turístico arbitrário, desigual e principalmente 

desumano.” 
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2.6  OLHOS E OUVIDOS SOBRE AS POPULAÇÕES RECEPTORAS 

 

“A voz da população local continua praticamente inaudível”, ressalta 

Krippendorf (2001, p.69). São poucos os estudos que se propuseram a entender o 

que a população dos destinos turísticos precisa, sente e deseja. “Até o momento, a 

psicologia e a sociologia do turismo se voltaram exclusivamente para o turista. Ele é 

interrogado sobre suas impressões e seu comportamento é observado e analisado” 

(idem, p.68). Ao entender porque isso acontece, este autor conclui: o turista 

representa o mercado. 

 
 
Nesta grande indústria

4
 que é o turismo, é evidente que prevalece a escala 

de valores dos turistas e dos promotores. Pouco importa o que a população 
local sente, pensa e quer. Como explicar, de outro modo, o fato de não 
existirem informações sobre suas necessidades? (KRIPPENDORF, 2001, 
p.68) 
 
 

A prioridade dos estudos e das políticas de turismo ainda é econômica. Beni 

(2001 apud FRATUCCI, 2008) ressalta que o Estado tem se preocupado demais 

com as questões relacionadas à dimensão econômica do turismo e relegado a um 

plano bastante inferior àquelas relacionadas com os impactos sócio-ambientais que 

o fenômeno contempla. 

Os estudos de turismo destacam a importância econômica que a atividade 

gera para as economias de todo o mundo. Os políticos ressaltam os números que o 

turismo contribuiu durante seus governos. E o tempo passa, os impactos se 

multiplicam e a voz dos residentes continua inaudível. É muito raro que eles tenham 

a chance de exprimir claramente a sua opinião (KRIPPENDORF, 2001). Sem 

soluções, na maioria das vezes, aprendem a viver com o turismo e acabam cada vez 

mais dependentes dele. Sem sentir prazer, é claro, em receber seus visitantes. “O 

advento do turismo transformou a bela virtude humana da hospitalidade espontânea 

e gratuita num ganha-pão e numa profissão” (idem, p.68). 

Muitos falam em trocas. “O autóctone cede seu espaço e em troca ganha o 

capital”. Através da trajetória que traçamos até aqui, neste trabalho, podemos 

                                                           
4
 Entendemos, inclusive, que o autor usou o termo “indústria” de forma proposital neste contexto, para 

qualificar o turismo como uma simples “indústria” que não se atenta às necessidades e valores das 
populações locais, preocupando-se, somente, com os fatores econômicos. 
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afirmar com clareza que essa troca não é justa. Até porque não é bem assim que ela 

acontece. 

Primeiro, porque quem dita as regras é o capital. Segundo, porque grande 

parte desse capital não permanece nas mãos dos autóctones. E terceiro, porque a 

população receptora não cede seu espaço, simplesmente. Analisamos ao longo 

deste trabalho todos os impactos que a atividade turística gera para aqueles que 

residem nos destinos turísticos.  

E concluímos, portanto, que uma grande característica dessa troca – senão a 

maior – é a desigualdade. Krippendorf (2001) traduz essa desigualdade nos “custos 

sociais”. Custos esses que não se calculam em números, como fazem o mercado e 

os governos ao destacar os benefícios gerados pelo turismo. Mas que se 

evidenciam nas comunidades, ao longo do tempo, através da alteração das 

características de suas paisagens, através da poluição arquitetônica, através dos 

complexos de inferioridade (que surgem, por exemplo, quando o habitante deseja ter 

aquilo que vê em posse dos turistas e percebe que não pode atingir seu padrão de 

vida), através da perda de hábitos, costumes e tradições locais que nunca mais 

serão as mesmas, através dos preços que se tornam muito elevados e não 

permitem que esses residentes tenham um padrão adequado de vida. 

 
 
Os turistas são os inimigos mais perigosos que existem, porque eles nos 
são indispensáveis. Por diversas razões não podemos reservar-lhes a 
mesma sorte dos inimigos de antigamente, que simplesmente matávamos, 
mas podemos ficar mudos. (trecho de um texto grego sobre o turismo em 
Creta

5
, citado por Krippendorf, 2001, p.67). 

 
 

Apesar de serem poucos, alguns pesquisadores se dedicaram a estudar o 

comportamento dos residentes dos destinos turísticos em relação aos turistas e à 

atividade turística em seu local de moradia. Beni, ao tratar do assunto em seu livro 

Política e Planejamento de Turismo no Brasil (2006), faz menção a alguns dos 

modelos elaborados, por diversos autores, para compreender quais variáveis 

influenciam no comportamento das comunidades receptoras de turistas e como se 

estabelecem essas relações.  

Segundo Beni (2006), o primeiro modelo que encontramos na literatura é o 

Irridex, de Doxey (1975). Este indica que o comportamento das comunidades 

                                                           
5
 Chora Skafion. Insel auf der Insel! In: Zeitschrift Kulturaustouch, n.3, 1378, p.10 
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anfitriãs se modifica de acordo com o tempo e o estágio de desenvolvimento da 

atividade turística. Assim, conforme o passar do tempo e o crescimento do turismo, a 

percepção da comunidade sobre a atividade se altera. Quanto mais a atividade 

turística se aproximar das características do turismo de massa, maior será a apatia 

da comunidade local. Para Doxey, os estágios pelos quais a população anfitriã 

passa são: a euforia inicial, seguida pela apatia, irritação e, eventualmente, os 

antagonismos. 

Esta teoria relaciona-se com o modelo do ciclo de vida das destinações 

turísticas elaborado por Butler (1974), que demonstra a evolução da atividade 

turística também em função do tempo. Segundo Butler (1974 apud Beni, 2006), as 

fases pelas quais um destino turístico passa são: exploração, envolvimento, 

desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio, ou rejuvenescimento. 

(conforme figura 12). 

 

  

                   A= Exploração / Descobrimento           E= Estagnação / Saturação 

       B= Envolvimento / Lançamento            F’= Rejuvenescimento / Relançamento 

       C= Desenvolvimento                             F’’= Declínio 

       D= Consolidação 

 
 
Figura 12 – Modelo de ciclo de vida para destinos turísticos de R.W. Butler (1974) 
Fonte: adaptado de Fratucci, 2006 
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Podemos, desta forma, relacionar estes modelos e compreender que segundo 

estes autores, assim que um destino turístico começa a ser descoberto e explorado, 

seus moradores apresentam um comportamento inicial de euforia, já que para eles o 

turismo é apresentado como a solução para todos os problemas, principalmente 

para os de cunho econômico. Neste momento, à população residente “tudo parece 

cor-de-rosa” (KRIPPENDORF, 2001, p.68) e os representantes do mercado, além do 

seu próprio governo, apenas falam “do lucro, de trabalho e de melhor qualidade de 

vida” (ibidem). Conforme a atividade turística vai se desenvolvendo e a comunidade 

residente começa a sofrer os impactos da atividade, a euforia dá lugar à apatia; o 

turismo já não é mais tão bem visto. Com o passar do tempo, quando o turismo já 

invadiu completamente a região e a atividade já está consolidada (praticamente 

alcançando um estágio de saturação), o destino normalmente apresenta 

predominância do turismo de massa, e os impactos negativos da atividade sobre a 

comunidade e seu local de moradia são muito intensos. Além disso, os residentes 

não se vêem tão afetados com as promessas de prosperidade econômica que 

chegaram com o turismo, e todos estes fatores provocam irritação na comunidade. 

Neste estágio, os destinos se tornam ruins para seus moradores e até mesmo para 

os turistas, que acabam não sendo mais atraídos. Neste momento o destino entra 

em declínio, e podem surgir movimentos antagônicos à atividade por parte dos 

residentes, que começam a reivindicar seus direitos enquanto “donos” daquele lugar. 

A partir desta etapa, o destino acaba entrando em decadência ou, para reverter a 

situação, promove ações de relançamento, (possivelmente) passando a considerar e 

a administrar os interesses de todos os envolvidos na atividade.  

 

MODELO DE DOXEY – IRRIDEX (1975) MODELO DE BUTLER (1974) 

EUFORIA INICIAL 
EXPLORAÇÃO 

ENVOLVIMENTO 

APATIA DESENVOLVIMENTO 

IRRITAÇÃO 
CONSOLIDAÇÃO 

ESTAGNAÇÃO 

POSSÍVEIS ANTAGONISMOS DECLÍNIO 

EUFORIA (?) REJUVENESCIMENTO 

 

Figura 13 – Relação dos modelos de Doxey (1975) e Butler (1974) 
Fonte: Elaboração própria 
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Outros autores, conforme Getz, (1986), apesar de concordarem que os 

estágios mais avançados do turismo causam uma percepção negativa por parte da 

população residente, desenvolveram estudos que sugerem que outras variáveis 

também influenciam o seu comportamento. Beni (2006, p.42-43) compilou em seu 

livro as principais variáveis detectadas pelos pesquisadores, dentre as quais 

destacamos: 

 Dependência econômica do turismo: esta variável explica, por exemplo, o 

fato de haver um maior apoio à atividade turística por parte daqueles que 

estão empregados no setor ou que obtém lucros com a presença do 

turista, ainda que de forma indireta; 

 Tempo de residência na comunidade: de forma geral, os moradores que 

residem no destino há muitos anos, são detentores de um sentimento de 

nostalgia “ao que a Cidade era antes do turismo chegar”;  

 Distância entre a residência e o centro turístico: provavelmente, quanto 

mais próxima for a residência dos núcleos turísticos, maior será a apatia 

dos residentes pela atividade turística, pois sofrerão de forma mais 

intensa os impactos da presença do turista, como barulho e violência; 

 Nível de contato com os turistas: aqueles que mantêm relações mais 

diretas com os turistas sofrem de forma mais direta os impactos por estes 

causados. Esta variável se relaciona à primeira citada, já que se o contato 

com o turista for estabelecido de forma profissional, haverá interferência 

do fator econômico. 

 Tamanho da comunidade: sugere que comunidades menores reagem 

mais ao desenvolvimento do turismo, pois sentem de forma mais visível 

seus impactos. 

Estas variáveis sociodemográficas continuam sendo analisadas pelos 

pesquisadores, que buscam estabelecer relações com o comportamento dos 

residentes dos destinos turísticos. É provável que não se consiga definir e previr, 

integralmente, as variáveis que influenciarão os comportamentos dos residentes. 

Afinal, a atitude de cada membro da comunidade é consequência de sua percepção, 

o que envolve aspectos subjetivos e particulares, sendo “sempre carregada de uma 

visão própria de cada indivíduo, formada a partir de variáveis como meio social, 

história de vida, nível de escolaridade, religião, atividade econômica, entre outros” 
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(OLIVEIRA, 2006, p.3). É a partir deste conjunto de fatores que o indivíduo modela 

sua relação com a sociedade. Neste caso, com os turistas. 

Beni (2006, p.44) ressalta ainda a importância de se considerar, para a 

compreensão deste estudo, “a teoria da troca social, cuja essência é o entendimento 

de que a relação entre os residentes e os visitantes é uma troca entre custos e 

benefícios.” Ou seja, a percepção do residente também é resultado dessa relação, 

do que ele ganha daqueles que o visitam. 

Este autor analisa que na maior parte dos estudos sobre o assunto, o 

resultado da percepção dos residentes é positivo, pois os impactos econômicos 

acabam tendo um “peso” maior em suas análises. Enquanto que os impactos 

socioculturais e ambientais, apesar de terem avaliações quase sempre negativas, 

acabam por influenciar em menor escala o comportamento dos residentes. 

 

Como objeto central deste trabalho, realizamos um estudo similar na cidade 

de Cabo Frio / RJ e analisamos, um pouco mais a frente, o que coletamos da 

opinião dos residentes deste destino a respeito da atividade turística. 
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3  A ATIVIDADE TURÍSTICA NA CIDADE DE CABO FRIO: O OLHAR DO 

MORADOR 

 

Após um estudo do referencial teórico necessário, abordamos neste capítulo 

o objetivo central deste trabalho: a avaliação do residente de Cabo Frio sobre o 

desenvolvimento turístico da Cidade.  

 

3.1  BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO  
 
 

Três anos após Cabral aportar às praias do Nordeste brasileiro, o 
navegador espanhol Américo Vespúcio, desbravando o nosso extenso 
litoral, deparou-se com um local de rara beleza. O relevo era interessante, 
com um formato que se assemelhava a um cabo, se destacando pelo forte 
vento local. Não restavam mais dúvidas, o pequeno paraíso encontrado por 
Vespúcio já tinha um nome: iria chamar-se Cabo Frio.

6 
 
 

Quem habitava este local, de mata virgem e águas cristalinas, eram os índios 

Tamoios e Tupinambás, os primeiros a entrar em contato com os portugueses, que 

chegaram em 1503, sob o comando de Américo Vespúcio. Este navegador logo 

estabeleceu ali sua primeira feitoria, pois viajaria a Portugal e precisava deixar 

homens para explorar o pau-brasil, que era abundante na margem continental da 

Lagoa. 

Após muitos conflitos entre franceses, portugueses e holandeses pelo 

domínio da terra e desta matéria-prima, que acabou por dar o nome ao país, deu-se 

início ao processo de colonização. E em 13 de Novembro de 1615, foi fundada a 

Cidade de Santa Helena – já que este era o dia dedicado à santa e, como rezava a 

tradição portuguesa, o local deveria levar o seu nome. Por sua data de fundação, 

esta é a sétima cidade mais antiga do Brasil (CABO FRIO, 2011). 

Em 1616, um rico fazendeiro da região, Estevão Gomes, foi nomeado capitão-

mor da Cidade. Ele doou terras a pessoas influentes que povoaram o local formando 

latifúndios, e transferiu esta povoação para o atual bairro da Passagem. A partir de 

15 de agosto, desse mesmo ano, data da instalação do município, a Cidade passou 

a se chamar Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio.  

O seu crescimento foi lento até fins do século XIX, baseando-se na agricultura 

em grandes latifúndios, com mão-de-obra escrava. Com a abolição da escravatura 

                                                           
6
 Texto retirado do site Cabo Frio Channel. 
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houve um colapso econômico, e Cabo Frio só se restabeleceu bem mais tarde, com 

o desenvolvimento das atividades de pesca e produção do sal, influenciado pela 

melhoria do porto de Arraial do Cabo, pela implantação da estrada de ferro 

(atualmente desativada) e a posterior construção da Rodovia Amaral Peixoto. 

 

3.2  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Segundo dados da página oficial na internet da Secretaria de Turismo do 

Município, na década de 1950, a indústria salineira era a principal fonte de renda das 

cidades de Cabo Frio, Araruama e São Pedro da Aldeia. O auge do crescimento do 

setor ocorreu na década de 60, com a instalação das duas usinas de beneficiamento 

de sal em Cabo Frio e o desenvolvimento do complexo industrial da Cia. Nacional de 

Álcalis, que apesar de construída em 1943, só entrou em pleno funcionamento no 

final da década de 1950, no antigo distrito de Arraial do Cabo. 

Com a construção da Ponte Rio - Niterói, na década de 1970, a cidade 

começou a despertar para o desenvolvimento através da atividade turística e, na 

década de 80, com a descoberta de petróleo na chamada "Bacia de Campos", o 

município passou a receber recursos substanciais de "royalties", que permitiram ao 

poder público estabelecer diretrizes para um crescimento ordenado e para a 

reorganização da cidade, com consideráveis investimentos em infra-estrutura. Este 

grande crescimento atraiu trabalhadores de diversas regiões do Brasil.  

Desde a década de 1990, o parque salineiro dá sinais de exaustão, com baixa 

produção de safra, por conta do aumento da concorrência com o produto nordestino 

e dos impostos cobrados para produção, que desmotivam os salineiros. Outro fator 

que influencia esta diminuição do parque salineiro da região é a especulação 

imobiliária às margens da Lagoa de Araruama. 

Neste contexto, atualmente a atividade turística comanda a economia do 

município, seguida da pesca e da confecção de moda praia. 

A Secretaria de Turismo, entretanto, faz questão de ressaltar que preservar o 

parque salineiro restante contribuirá para o desenvolvimento da atividade turística, 

pois as salinas e seus cata-ventos compõem um dos maiores encantos da região. 

Estas salinas estão inseridas num contexto sócio-econômico, e isto individualiza a 

beleza e a paisagem das margens e enseadas da região, resultando em um 
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importante atrativo turístico, onde se conjugam os seus aspectos socioculturais e 

ambientais. 

O processo que gerou a ocupação da sede do município foi resultado desta 

mudança funcional ocorrida nos últimos quarenta anos, durante os quais o pequeno 

núcleo pesqueiro e salineiro se transformou em um importante centro turístico do 

estado do Rio de Janeiro. 

 

3.3  LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

 

Cabo Frio é um dos noventa e dois municípios do Estado do Rio de Janeiro e 

está inserido na região turística Costa do Sol. Segundo a divisão regional 

administrativa do Estado, pertence à região das Baixadas Litorâneas. Encontra-se a 

sudeste da capital, Rio de Janeiro, a uma distância de 155 km. O município limita-se 

ao norte com Casimiro de Abreu, ao sul com Arraial do Cabo, a oeste com os 

municípios de São Pedro da Aldeia e Araruama e a leste com o Oceano Atlântico e 

Búzios (CABO FRIO, 2011). 

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, toda a extensão da Costa do Sol 

(além de outros municípios) pertencia ao território de Cabo Frio, que deu origem a 

44 municípios do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), o território do município, após vários 

desmembramentos, atualmente está dividido em dois distritos: Cabo Frio e Tamoios. 

Nas últimas formações do município, anteriores à atual, havia outros dois distritos, 

Arraial do Cabo e Armação de Búzios, que foram elevados à categoria de municípios 

independentes em 1985 e 1995, respectivamente. Com esta atual configuração, o 

município estende-se por uma superfície de 410,415 km², com altitude média de 4 

metros. 

Dentre suas características físicas e naturais, as que tornam o Município um 

dos destinos de “turismo de sol e praia” mais procurados do Estado são: a sua 

localização em uma região onde o sol brilha em torno de 275 dias por ano (daí o 

nome, Costa do Sol) e por possuir 411 Km² do seu território margeados pela Lagoa 

de Araruama e pelo Oceano Atlântico, o que dá origem a mais de 10 praias 

paradisíacas.  
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Figura 14 - Mapas para localização do município de Cabo Frio    
Fonte: Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro, CIDE, 2005. 

 
 

Segundo os primeiros dados do Censo IBGE 2010, o município de Cabo Frio 

possui uma população de 186.227 habitantes, estando assim dividida: 
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Total da população (em 2010) 186.227 

Total de homens 90.809 

Total de mulheres 95.418 

Total da população urbana 140.468 

Total da população rural 45.759 

Tabela 1 – Total da População do município de Cabo Frio 
Fonte: Elaboração própria, baseada nos Resultados do Censo 2010 – IBGE 

 
 

Conforme explicado, o desenvolvimento econômico vem gerando um rápido 

crescimento populacional no Município. Observando a figura 15, a seguir, podemos 

constatar como foi esta evolução ocorrida durante os últimos anos, e inclusive 

compará-la à do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.  

 

 

Figura 15 – Evolução populacional do Município de Cabo Frio – 1991-2007 
Fonte: IBGE Cidades 
 

 

3.4  A ATIVIDADE TURÍSTICA NOS DIAS ATUAIS 

 

Cabo Frio não se caracteriza por um turismo global, elitizado, com hotéis 

multinacionais e grandes resorts. No geral, sua infraestrutura turística é composta 
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por pequenas e médias pousadas e hotéis, e sua principal demanda não é 

internacional. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, os principais pólos 

emissores de turistas para Cabo Frio são algumas cidades próximas, como a capital 

Rio de Janeiro, municípios da Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e 

Petrópolis; estados vizinhos ao Rio de Janeiro, como Minas Gerais e São Paulo e 

até possui um número razoável (e crescente) de turistas oriundos de alguns países 

da América do Sul, como Argentina e Chile.  

Embora não tão diversificada, a demanda de Cabo Frio é muito intensa, como 

se pode verificar a seguir, na tabela 2, os dados da população flutuante da cidade 

em diversos períodos do ano: 

 

População flutuante em finais de semana (baixa temporada) 32.000 pessoas 

População flutuante de feriados 150.000 pessoas 

População flutuante na alta temporada 450.000 pessoas 

População flutuante nas férias de julho 200.000 pessoas 

Visitantes no Reveillón 900.000 pessoas 

Visitantes no Carnaval 800.000 pessoas 

Média anual da população flutuante 2.000.000 pessoas 

Tabela 2 – Médias da população flutuante de Cabo Frio 
Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Turismo de Cabo Frio (2010) 

 
 

Apesar de Cabo Frio não concentrar a renda do turismo nas mãos de uma 

minoria aristocrática e, assim, até possibilitar a entrada de pequenos e médios 

empresários em sua cadeia produtiva, pudemos observar no campo deste trabalho, 

que não ocorre na Cidade um turismo alternativo, endógeno, que seja planejado de 

maneira participativa e sustentável, e que se preocupe com o bem-estar e os 

interesses dos seus residentes e a preservação ambiental. 

Há poucos anos começa a surgir esta consciência, mas as ações ainda são 

lentas. Para exemplificar, data de 1997 a lei criadora do Conselho Municipal de 

Turismo e, somente em 2006, foi elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentado do Município. 

O principal segmento turístico do município é o turismo de sol e praia, e um 

de seus principais cartões-postais é a Praia do Forte, com 7,5 km de extensão. Mas 

o município deve se inserir cada vez mais nos segmentos de turismo cultural e de 
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esportes náuticos, pois possui um grande potencial para isso. No anexo B, uma lista 

dos principais atrativos turísticos naturais e culturais do município.  

Sobre sua infraestrutura e oferta turísticas, segundo dados da Secretaria 

Municipal de Turismo, em 2010, o município contava com 83 estabelecimentos de 

hospedagem (6.600 leitos), sendo 40 cadastrados no MTur (Ministério do Turismo), 

51 estabelecimentos de alimentos e bebidas (somente nas áreas de fluxo turístico), 

23 agências de viagens cadastradas no MTur, 4 locadoras de veículos, 2 centrais de 

atendimento ao turista, 3 centros culturais, 2 teatros, 2 museus, 1 cinema, 2 feiras de 

artesanato, 4 clubes náuticos e estrutura para compras, como Rua dos Biquínis, 

Boulevard Canal e Centro. Para o transporte de seus visitantes, conta com um 

aeroporto internacional, uma rodoviária intermunicipal, um terminal de ônibus 

turísticos, um Pier – Terminal de transatlânticos e um terminal de passageiros de 

barcos. Possui, ainda, diversos serviços de apoio, como 8 instituições bancárias, 9 

hospitais, diversos pontos de taxi e Agência de Correios.   

Sua organização político-administrativa de turismo é formada pela Secretaria 

de Turismo e pelo Conselho Municipal de Turismo. As organizações de iniciativa 

privada são a ACIA (Associação Comercial, Industrial e Turística), a Associação de 

Hotéis e Turismo (AHCF) e o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.   

 

3.5  MOTIVAÇÃO E REFERENCIAL DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Diante deste cenário e de tudo que foi analisado no referencial teórico deste 

trabalho, surgiu a inquietação de ouvir o que os moradores de Cabo Frio pensam do 

turismo em sua Cidade. Eles estão satisfeitos com o desenvolvimento da atividade 

turística? O que pensam que o turismo gera de benefícios e malefícios para a 

população? A presença do visitante é incômoda para o residente? 

Estas foram as perguntas iniciais que deram luz à pesquisa de campo. Além 

das próprias inquietações da autora, as questões dos formulários foram baseadas 

em estudos que abordam os impactos do turismo nas populações receptoras, como 

alguns já mencionados no referencial teórico (BENI, 2004, 2006; OMT, 2001; LAGE 

e MILONE, 2001; KRIPPENDORF, 2001; SANTANA, 2009), além de outras 

pesquisas de campo desenvolvidas por diversos autores, com populações 

residentes de diferentes destinos turísticos (MARIANI, 2002; OLIVEIRA, 2006; 

CARVALHO, 2010). 
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3.6  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Depois de estabelecido o objetivo de analisar a percepção dos residentes de 

Cabo Frio, se fez necessário decidir os procedimentos metodológicos que seriam 

utilizados. 

Optamos por uma abordagem “quanti-quali”, ou seja, analisaremos nosso 

objeto de pesquisa com métodos das abordagens qualitativa e quantitativa, 

utilizando, para isso, as técnicas de pesquisa (de coleta de dados) da observação e 

da aplicação de formulários. 

 
 

Atualmente, dentro das ciências sociais há uma marcada tendência a não 
realizar estudos apenas estatísticos, mas a enfatizar a observação 
qualitativa, estudando casos que podem mostrar mais claramente os 
anseios e frustrações dos indivíduos em questão. Ambas as técnicas são 
necessárias dentro do turismo […] O que é aconselhável atualmente é a 
combinação de técnicas estatísticas com pesquisa antropológica: 
observação ou estudos de caso. A observação, que pode ser participante 
ou não, permite analisar o que está acontecendo e ver em que medida os 
fatos correspondem àquilo que os sujeitos dizem a respeito. (BARRETTO, 
2003, p.105-107) 

 

 

Conforme será explicado mais à frente, a própria aplicação dos formulários já 

apresentou uma abordagem qualitativa, pois, além de considerarmos os dados 

estatísticos, utilizamos em nossa análise relatos de moradores que foram registrados 

durante esta etapa de coleta dos dados. 

 

3.6.1  Definição da amostra  

 

Foi utilizado o programa Raosoft (www.raosoft.com), um sistema online de 

cálculo de amostras, para definir o número de formulários que deveriam ser 

aplicados nesta pesquisa. Segundo o Raosoft, com um nível de confiança de 95% e 

uma margem de erro de 5%, a quantidade de formulários recomendada para compor 

uma amostra adequada foi de 384, visto que a população total (número de 

residentes da Cidade de Cabo Frio) é de 186.227 habitantes, segundo o Censo 2010 

do IBGE. 
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3.6.2  Instrumentos de coleta de dados 

 

A elaboração do formulário utilizado para a coleta de dados deste estudo 

passou por quatro etapas. Primeiro, foram listados os objetivos da pesquisa, ou seja, 

o que se pretendia coletar de informações com as perguntas que seriam realizadas. 

Depois de traçados os objetivos, as questões foram elaboradas (com base nas 

referências citadas anteriormente) e criou-se um primeiro modelo de formulário 

(Apêndice A), que foi aplicado, inicialmente, com 15 moradores da cidade para 

realizar um pré-teste. 

Este pré-teste se fez necessário para identificar possíveis falhas, como 

questões necessárias que não foram formuladas e questões desnecessárias que 

poderiam ser retiradas do roteiro, complexidade nas perguntas e falta de 

contextualização à realidade da amostra. 

Após a realização deste teste, algumas questões tiveram suas opções 

adaptadas às respostas obtidas durante esta primeira aplicação e outras foram 

alteradas para facilitar o entendimento dos participantes da pesquisa, conforme será 

explicado ao longo da análise das respostas. Elaborou-se assim, um segundo 

formulário (Apêndice B) que foi o utilizado nesta pesquisa de campo. 

É válido ressaltar a diferença fundamental entre questionário e formulário: o 

primeiro dispensa a presença do pesquisador, enquanto que o segundo é um 

instrumento de coleta de dados com o pesquisador. Portanto, ocorre a aplicação de 

questionários quando o pesquisador distribui suas folhas de coleta de dados entre 

os pesquisados e permite que eles leiam as questões e respondam sozinhos. 

Enquanto que o formulário é aplicado pelo próprio pesquisador: ele lê e interpreta as 

questões para os pesquisados, que respondem a ele, verbalmente, e o próprio 

pesquisador é quem assinala ou escreve as respostas nas folhas de coleta.  

Partindo do princípio de que algumas das desvantagens do uso de 

questionários em pesquisas são: a possibilidade de incompreensão das questões, a 

possibilidade de não devolução dos questionários ou da devolução com respostas 

em branco e inválidas; e a possibilidade de outra pessoa responder pelo 

pesquisado, com a escolha da aplicação de formulários estas desvantagens foram 

eliminadas, primando, assim, por uma maior veracidade nas respostas. 

No início dos formulários havia uma questão-filtro principal, para selecionar 

quem deveria responder à coleta. Esta questão-filtro perguntava se a pessoa era 
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residente da Cidade, de forma a evitar que se perdesse tempo com pessoas que 

não estavam no perfil delimitado de respondentes, ou seja, que fugiam do objetivo 

delimitado para a pesquisa. Ao longo do formulário, foram formuladas questões 

fechadas (objetivas), abertas e duplas (que incluem uma pergunta fechada e outra 

aberta, que deve ser “por quê?”). No final, questões estruturadas na escala de Likert, 

onde afirmativas foram elaboradas e os respondentes deveriam indicar seu grau de 

concordância ou discordância a respeito das mesmas, em uma escala de cinco 

pontos que variava entre: discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo 

nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente. 

Analisando a estrutura do formulário por seus objetivos, podemos dividi-lo em 

três blocos: primeiro, o filtro da pesquisa; segundo, o bloco que continha as 

perguntas delimitadoras do perfil socioeconômico do respondente; e o terceiro, 

composto pelas questões que tinham por finalidade verificar a percepção dos 

residentes sobre o desenvolvimento da atividade turística. Esta divisão será utilizada 

ao longo da interpretação dos dados e da análise dos resultados. 

Para a técnica de observação participante, não foi necessário produzir 

nenhum instrumento para a coleta dos dados. Os únicos materiais utilizados foram 

caderno e caneta, para o registro das observações. 

 

3.6.3  Técnicas de pesquisa 

 

A coleta de dados junto aos moradores da cidade de Cabo Frio, através das 

técnicas de observação e aplicação dos formulários, ocorreu durante 28 dias, no 

período entre 08 de março e 07 de abril de 2011. 

Este período foi intencionalmente escolhido: selecionamos os dias 

correspondentes ao final do Carnaval para poder observar a relação dos residentes 

com os turistas durante um dos períodos de maior ocupação da Cidade, e logo após 

este momento, no fim da alta temporada, para aplicar os formulários, quando os 

moradores ainda possuiriam recordações recentes sobre o que foi vivido e opiniões 

já consolidadas sobre suas experiências em receber os visitantes. 
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Observação participante 

 

Na observação participante, o pesquisador se integra ao meio estudado e vive 

as mesmas situações das outras pessoas que compõem este meio. A observação 

tem por objetivo coletar dados (ações, opiniões ou percepções) do objeto de estudo 

sobre um determinado fenômeno, em seu ambiente “natural”. 

Os três primeiros dias de trabalho de campo foram dedicados à observação. 

Para que isto ocorresse da maneira correta, a pesquisadora foi à cidade de Cabo 

Frio (ambiente natural do objeto de estudo deste trabalho, a população residente) e 

frequentou praias, praças, blocos de carnaval, restaurantes, lojas e mercados, para 

vivenciar juntos aos residentes os impactos gerados pela atividade turística e 

também observar o comportamento dos turistas e a reação dos moradores.  

Além destes primeiros dias de pesquisa, a observação também foi feita nos 

demais dias, que apesar de também terem sido utilizados para aplicação dos 

formulários, foram marcados por horas de circulação nas ruas da Cidade e 

convivência com os moradores e turistas.  

Tudo que foi observado correspondeu ao que foi ouvido da maior parte da 

população durante a aplicação dos formulários. 

De uma maneira geral, com esta vivência, foi possível analisar como são 

grandes os transtornos gerados pela presença em massa dos turistas, como 

acontece em Cabo Frio. Trânsito congestionado ao longo de todo o dia, provocando 

muito estresse, tanto nas pessoas que estão dentro dos veículos, quanto nas que 

circulam pelas ruas; bares e restaurantes muito cheios cobrando preços altos, praias 

e ruas muito poluídas. Isso para citar os principais impactos, aqueles que foram 

observados ao somente circular nas ruas. 

Na última seção deste capítulo, onde analisamos os dados coletados com a 

observação participante e durante a aplicação dos formulários, apresentamos relatos 

e depoimentos dos moradores, para complementar este estudo.   

 

Aplicação dos formulários  

 

Da etapa de aplicação dos formulários, participaram, além da autora, cinco 

estudantes de turismo da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. Todos 

já cursavam os últimos períodos do curso e se mostraram aptos a realizar tal tarefa. 
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Para tanto, receberam explicação do objetivo da pesquisa e foram treinados, pela 

própria autora, sobre como deveriam proceder durante a coleta dos dados.    

Os formulários foram aplicados aos moradores da Cidade durante 25 dias, 

nas vias públicas (ruas e praças do Centro), em algumas residências particulares, na 

Praia do Forte, na Biblioteca Municipal, no Clube Tamoyo (principal clube da 

Cidade), em duas Universidades (Ferlagos e Universidade Veiga de Almeida) e em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, turísticos ou não, como 

lojas, mercados, padarias, drogarias, bancas de jornal, chaveiros, bares, 

restaurantes, pousadas e hotéis.  

A seguir, na figura 16, um mapa com a localização de onde foi realizada a 

pesquisa de campo. O contorno em vermelho representa a principal área de 

aplicação dos formulários aos moradores. 

 

 

Figura 16 – Mapa de localização da pesquisa de campo 
Fonte: adaptado de Google Maps  
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Os moradores participantes desta etapa foram escolhidos aleatoriamente. Foi 

observado pelos pesquisadores o cuidado de procurar selecionar pessoas nos mais 

diversos lugares, das mais variadas faixas etárias e de ambos os sexos. 

O objetivo foi obter, de forma aleatória, dentro desta amostra, representantes 

de diferentes classes que compõem a comunidade receptora de um destino turístico: 

trabalhadores diretos do setor, empregados em empresas turísticas ou profissionais 

autônomos; proprietários de empreendimentos e equipamentos turísticos; 

trabalhadores indiretos, como fornecedores de produtos e serviços para empresas 

turísticas; e pessoas que não possuem nenhuma relação financeira ou profissional 

com a atividade turística, mas que convivem com os turistas e visitantes. 

Inclusive, foi por este motivo que todas as pessoas foram abordadas na 

região central da Cidade, onde circulam os turistas, de modo a garantir que todos os 

moradores participantes da pesquisa convivem ou já conviveram com os não 

residentes e “sofrem”, ou no mínimo observam, os efeitos positivos e negativos 

gerados pela atividade turística para a Cidade. Sendo, desta forma, capazes de 

responder às perguntas contidas nos formulários aplicados.  

Por ter sido a própria autora quem realizou a maior parte da aplicação dos 

formulários (em torno de 240), esta etapa da pesquisa também se caracterizou por 

uma abordagem qualitativa, pois muitos dos encontros com os residentes de Cabo 

Frio se transformaram em longas entrevistas, que permitiram à autora colher 

preciosas informações descritivas para seu estudo, que não teriam sido possíveis se 

somente outros pesquisadores fizessem o trabalho de campo e ela só tivesse 

contato com as informações preenchidas nos papéis. 

A maior parte das entrevistas realizadas com os moradores pela própria 

autora durou de 7 a 15 minutos, sendo que com cerca de 20 moradores o contato foi 

superior a 40 minutos. 

Procurou-se, desta forma, adotar um caráter mais qualitativo e humanístico 

para a pesquisa, o que se faz extremamente necessário no estudo do fenômeno 

turístico. O objetivo desta pesquisa pode ser bem esclarecido usando as palavras de 

Panosso Netto (2005, p.114), que explica aos leitores que a fenomenologia vai 

trabalhar para “compreender o viver de acordo com o percebido por quem faz parte 

deste viver”. 

Sendo assim, os resultados divulgados neste trabalho não são frutos somente 

de uma análise de respostas de formulários objetivos. Tudo que será exposto é 
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resultado de longas conversas com os moradores da Cidade, aqueles que vivem a 

atividade turística no seu cotidiano, que se relacionam direta ou indiretamente com 

os turistas que chegam ao seu local de moradia. Apesar de serem expostas as 

estatísticas adquiridas com os formulários apresentados, o campo deste trabalho foi 

muito além de números, e buscou colher, qualitativamente, a opinião dos residentes 

da cidade de Cabo Frio, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

3.7  INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nesta seção, apresentamos a interpretação dos dados coletados pela 

aplicação dos formulários e pelos registros de observação. 

Para o exame dos dados quantitativos, utilizamos a estatística descritiva. 

Após breves explicações de cada questão do formulário, foram expostos valores 

absolutos e relativos de cada resultado, seguidos da interpretação desses dados, 

transformando-os, assim, em informação. Para uma melhor análise dos dados 

qualitativos, também relacionamos os relatos fornecidos pelos moradores aos 

resultados quantitativos da aplicação dos formulários.  

Com a interpretação dos dados recolhidos e após vários dias de vivência com 

os moradores da Cidade, pretendemos analisar e representar de forma autêntica a 

percepção dos residentes de Cabo Frio sobre o desenvolvimento da atividade 

turística em seu local de moradia.  

 

3.7.1  Primeiro bloco: questões-filtro 
 

A primeira pergunta (Há quantos anos reside em Cabo Frio?) funcionou como 

questão-filtro, pois estimulava o pesquisador, ao iniciar, perguntar ao respondente se 

ele era residente da Cidade.  

Todos os 384 formulários foram respondidos por moradores da Cidade de 

Cabo Frio. Em relação à quantidade de anos de residência na Cidade, 227 pessoas 

afirmaram residir há mais de 10 anos, o que correspondeu a 59% dos resultados. 

Além destes, 77 pessoas residem entre 5 a 10 anos, 31 pessoas responderam 

morar na Cidade por um período entre 3 a 4 anos; 35 pessoas entrevistadas moram 

em Cabo Frio de 1 a 2 anos e apenas 14 pessoas residem na Cidade há menos de 1 

ano. Estes dados podem ser verificados no gráfico ilustrado a seguir, na figura 17. 
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Figura 17 – Tempo de residência dos entrevistados em Cabo Frio 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 

A segunda questão perguntava ao respondente em qual bairro residia. Os 

formulários foram aplicados na região central da Cidade, no seu espaço turistificado. 

A intenção desta escolha, conforme explicado anteriormente, foi entrevistar pessoas 

que fossem atingidas, mesmo que indiretamente, pelos impactos do turismo. 

Entretanto, não foi estabelecido como critério que a pessoa residisse naquela área, 

pois entendemos que residir em locais distantes, que acabam sendo segregados 

pelo turismo, é um impacto da atividade, e conforme explicado por Fratucci (2006), 

esta é a atuação de grande parte dos moradores no processo de turistificação dos 

lugares. 

Dessa forma, independente do bairro de residência, o que interessava era o 

fato do residente conhecer o núcleo turístico da Cidade, para ter uma maior noção 

dos impactos da atividade. 

O bairro de maior parte dos residentes entrevistados foi o Centro, com 46 

respondentes, em seguida o bairro da Passagem, localizado bem próximo ao 

Centro, com 31 respondentes. Isso, provavelmente, se deve aos locais onde foi 

realizada a coleta dos dados. A seguir, na figura 18, o gráfico demonstrativo dos 

bairros onde residem os respondentes, com os valores absolutos das respostas. Em 

seguida, na figura 19, observaremos um mapa, retirado do Google Maps, ilustrando 

a localização dos principais bairros respondidos. 
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Figura 18 – Bairro de residência dos entrevistados 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

 
Figura 19 – Localização de alguns bairros onde residem os pesquisados 
Fonte: Google Maps 
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Em seguida, questionamos os entrevistados se eles sempre residiram 

naquele mesmo bairro (respondido na questão 2). A intenção desta pergunta foi 

saber se, por conta do turismo, houve deslocamento de moradores dentro da 

Cidade, entre os bairros. Pressupomos, antes da aplicação dos formulários, que 

provavelmente muitos moradores que antes residiam na área turistificada, poderiam 

ter se mudado para áreas mais afastadas do Centro, para fugir da agitação, da 

lotação das ruas e estabelecimentos comerciais durante a alta temporada e de 

diversos outros impactos que o turismo gera mais diretamente nos núcleos turísticos. 

Ou também, em um movimento inverso a este supracitado, gostaríamos de saber se 

houve casos de moradores que se mudaram para a área turistificada com intenção 

de ficar mais próximos dos turistas, de uma maior oferta de empregos em 

estabelecimentos turísticos, ou qualquer outra influência relacionada à atividade 

turística - que se concentra, em Cabo Frio, na região central (próxima à Praia do 

Forte) e no bairro do Peró, que apesar de um pouco distante do centro, corresponde 

ao outro núcleo turístico da Cidade. 

Dos 384 respondentes, 225 (59%) afirmaram sempre ter residido no mesmo 

bairro e 159 (portanto, 41% dos pesquisados) afirmaram ter se mudado (entre 

bairros). 

A questão seguinte, encadeada à anterior, completando a justificativa desta 

pergunta e a hipótese de respostas explicada, questionava aos respondentes que 

afirmaram ter se mudado entre bairros, o motivo desta mudança. As opções 

fornecidas e seus resultados percentuais foram: (1) por motivos familiares / 

pessoais, que correspondeu a 71% das respostas fornecidas; (2) por motivos 

profissionais, que não estivessem ligados ao turismo, resposta de 9% dos 

pesquisados; (3) por motivos financeiros, correspondendo a 17% dos respondentes; 

e como quarta opção de resposta, “por motivos relacionados ao turismo”, que 

correspondeu a apenas 3% dos moradores pesquisados, ou seja, 4 pessoas (de um 

total de 159, que foram aqueles que afirmaram, na questão 3, ter se mudado entre 

bairros). 

Nesta pergunta, durante a coleta dos dados, foi explicado aos respondentes 

quais casos se encaixavam em cada opção, com o intuito de evitar respostas 

erradas e, principalmente, que o morador adequasse um motivo relacionado ao 

turismo como pessoal ou profissional. 



75 

A questão 5, aberta e encadeada à anterior, perguntava aos que tinham 

assinalado a opção dos motivos relacionados ao turismo, por que tinham se 

mudado. Dos quatro respondentes, três afirmaram ter se mudado para fugir do 

tumulto. Explicaram que onde moravam anteriormente (todos na região central) 

havia muita agitação e muito barulho, principalmente nas férias e feriados. Por isso, 

optaram por morar em regiões mais afastadas do centro, caracterizadas por eles 

como “áreas de maior tranquilidade”. O outro respondente, garçom de um quiosque 

na praia do Forte, afirmou que se mudou, primeiramente, para o município de Cabo 

Frio, vindo de outro estado, com o objetivo de trabalhar com turismo, mas, por não 

conhecer a cidade, acabou indo morar em um local distante o que fez, depois, ele se 

mudar “mesmo pagando mais caro, para poder ficar mais perto de onde tem turista e 

arrumar empregos melhores”, contou. 

 

3.7.2  Segundo bloco: perfil socioeconômico dos respondentes 

 

Neste bloco, analisamos as questões elaboradas para definir o perfil 

socioeconômico dos residentes pesquisados. A primeira pergunta apontou o sexo 

dos respondentes. Procurou-se, mesmo sem um controle exato, entrevistar pessoas 

de ambos os sexos em quantidade aproximada, de forma a não comprometer os 

resultados da amostra em função disto. Participaram da pesquisa, 198 homens e 

186 mulheres, o que correspondeu a 52% e 48% do total da amostra, 

respectivamente.  

Em relação à faixa etária, os pesquisadores também foram intencionais em 

abordar residentes de diversas idades. Entretanto, os resultados não foram muito 

equilibrados, conforme podemos observar, a seguir, na figura 20. Dos 384 

participantes da pesquisa, 132 estavam na faixa dos 16 aos 25 anos; 129 pessoas 

tinham entre 26 a 40 anos; 84 pessoas pertenciam à faixa dos 41 aos 55 anos; 32 

afirmaram ter entre 56 e 70 anos; e 7 pessoas com idade superior aos 70 anos 

foram entrevistadas.  
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Figura 20 – Faixa etária dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

A pergunta seguinte questionava o estado civil dos respondentes. Como a 

intenção desta questão, além de simplesmente delimitar um perfil dos respondentes, 

foi também verificar, estatisticamente, se o casamento influenciava a preferência dos 

moradores pela agitação da Cidade (conforme será abordado mais à frente), os 

residentes pesquisados foram instruídos, por exemplo, que em casos de pessoas 

que se divorciaram, mas casaram novamente (e no momento da pesquisa estavam 

casadas), deveria ser esta a opção a ser marcada.  

Apenas sete pessoas declararam ser viúvas; 36 pessoas estavam divorciadas 

(foi utilizado no formulário o termo “separado”, para facilitar o entendimento dos 

moradores); 142 afirmaram estar casadas; e 199 moradores declararam-se solteiros. 

Estes resultados podem ser observados a seguir, na figura 21: 

 
Figura 21 – Estado civil dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 
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Nesta questão, ainda estava incluída nos formulários a opção “outros”, 

relativa ao estado civil. Entretanto, todos os respondentes se encaixaram nas 

opções ilustradas no gráfico e nenhum deles marcou esta última possibilidade. 

A nona questão do formulário investigou o grau de escolaridade dos 

residentes. A maior parte dos participantes (143 pessoas) possuía o ensino médio 

completo. Dos demais respondentes, 12 informaram ter concluído a pós-graduação; 

91 afirmaram ter o ensino superior incompleto e 59 disseram já ter completado este 

nível; 41 pessoas declararam ter o ensino médio incompleto; 15 não completaram o 

ensino fundamental e 23 moradores contaram ter completado somente este nível de 

ensino. Os percentuais desta questão estão demonstrados na figura 22: 

 

 

 
Figura 22 – Grau de escolaridade dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

A pergunta seguinte do formulário, que ainda compôs o bloco de delimitação 

do perfil socioeconômico dos respondentes, questionava-os sobre suas rendas 

brutas familiares mensais. Baseamos as opções de respostas na quantidade de 

salários mínimos, que atualmente corresponde ao valor de R$ 545,00. Ao lado, 

estavam explicitadas as faixas de valores às quais correspondiam as quantidades de 

salário mínimo, para auxiliar os respondentes. A seguir, na figura 23, os percentuais 

de resposta dessa questão.  
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Figura 23 – Renda mensal dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

A questão número onze, apesar de ainda estar incluída no bloco de questões 

a respeito do perfil socioeconômico dos respondentes, também já possuiu um 

caráter de transição para as perguntas específicas ao objetivo da pesquisa, isto é, 

que procuraram entender a percepção dos moradores da Cidade sobre a atividade 

turística. Isto porque esta questão perguntava ao respondente sobre sua ocupação 

(profissional) principal. E como já abordamos no capítulo anterior, a população das 

áreas receptoras também está dividida entre trabalhadores diretos do turismo, 

indiretos e pessoas que não tem relação com a atividade, portanto, que não 

trabalham com o turismo e não dependem dele para obter seus ganhos. 

A partir deste entendimento, que baseamos em Krippendorf (2001) e Fratucci 

(2008), compreendemos que todas as questões que seguem são influenciadas por 

esta resposta. O fator “trabalhar com o turismo” pode alterar completamente a 

percepção do residente a respeito da atividade, já que ele depende do fluxo de 

turistas para sobreviver. 

Para níveis de melhor elaboração e compreensão do gráfico, reduzimos as 

respostas obtidas (já que esta questão era aberta) a algumas categorias pré-

estabelecidas, de forma que não interferisse na análise das respostas. Para 

exemplificar, reunimos jornaleiros, chaveiros e atendentes de mercados, açougues e 

farmácias na mesma categoria, tratada no gráfico por “comércio e prestação de 

serviços em geral”, ou seja, profissionais que atuam em serviços que não são 
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diretamente ligados à atividade turística, como um restaurante na orla da praia, mas 

que indiretamente estão relacionados ao setor. Também é válido ressaltar que todas 

as profissões relacionadas à atividade turística foram expostas, como se pode 

verificar, a seguir, na figura 24.  

 

 

Figura 24 – Ocupações profissionais dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 
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recepcionista de uma Pousada, a resposta desta questão era, de certa forma, 

redundante. Mas também foram muitos os casos de pessoas que, apesar de terem 

como ocupação principal outra atividade, sem relação com o turismo, trabalham 

neste setor durante a alta temporada ou já trabalharam com turismo em algum 

momento de sua vida, mesmo tendo formação ou atuação principal em outra 

atividade econômica.  

Outro ponto desta questão foi observar uma situação muito peculiar, que 

merece ser destacada: durante este pesquisa, entrevistou-se um número relevante 

de pessoas que trabalhavam indiretamente com o turismo, mas não se percebiam 

pertencentes à atividade. Foram doze vendedores/atendentes de lojas estabelecidas 

no núcleo turístico da Cidade, algumas, inclusive, de roupas de banho localizadas na 

própria Praia do Forte, dois taxistas e três funcionários de bares/restaurantes, 

também localizados na região turistificada da Cidade. Todos eles ao serem 

questionados “o senhor (a) acha que sua profissão tem alguma relação com o 

turismo?”, responderam “não!”. A vendedora de uma loja de roupas de banho 

inclusive explicou: “A gente aqui até atende um pessoal que vem do Rio, de Minas… 

Mas turista mesmo não vem aqui não!” 

Este fenômeno foi destacado por Fratucci que, ao explicar sobre a 

composição da cadeia produtiva do turismo, afirmou que “nem sempre seus 

componentes se percebem participantes dela” (2008, p.84).  

A respeito dos resultados desta questão, números bem expressivos: 194 

pessoas, valor que corresponde a pouco mais da metade dos entrevistados (51%), 

responderam “sim”, que têm ou já tiveram alguma relação profissional com o 

turismo. Vale destacar que representando os outros 49% dos entrevistados (190 

residentes) estão profissionais de todos os outros setores, além das pessoas que 

nunca trabalharam. 

Podemos perceber, a partir da análise destes dados, a importância 

econômica que a atividade turística tem para os residentes do município de Cabo 

Frio e veremos mais a frente como isso influenciou em suas avaliações. 

Encadeada à esta questão, chegamos à pergunta número treze, que 

interrogava àqueles que responderam “sim” na questão anterior, de que forma 

atuaram ou atuam no setor turístico. As opções de resposta foram: (1) proprietário 

de empreendimentos/equipamentos turísticos, que corresponde, segundo a 

classificação de Fratucci (2008), aos agentes de mercado; (2) empregado em 
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empresa turística e (3) trabalhador autônomo (serviços turísticos), que 

correspondem à categoria dos trabalhadores do setor; (4) funcionário de órgão 

público / órgão público de turismo, que correspondem, parcialmente, ao Estado; e 

(5) fornecedor de produtos / prestador de serviços para empresas turísticas e/ou 

turistas, que vem a ser, na classificação utilizada neste trabalho, os trabalhadores 

indiretos do setor (FRATUCCI, 2008). Também oferecemos a opção (6) outros, para 

os casos dos profissionais que não se encaixassem em nenhuma das categorias 

anteriores. 

Os resultados desta questão podem ser observados, a seguir, na figura 25. 

Os valores informados são referentes a um total de 194 pessoas, conjunto formado 

pelos moradores que responderam afirmativamente à questão anterior. 

 

 

Figura 25 – Relação dos entrevistados com o setor turístico de Cabo Frio 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Em valores absolutos, encontramos 16 proprietários de empreendimentos / 

equipamentos turísticos – o que, de certa forma, ilustra que a cadeia do turismo de 

Cabo Frio também é composta por empresários locais -, 60 pessoas empregadas 

em empresas turísticas, 38 trabalhadores autônomos / ambulantes de serviços e 

produtos turísticos; 28 funcionários de órgãos públicos, ligados direta ou 

indiretamente ao turismo; 51 fornecedores de produtos ou serviços para empresas 

turísticas e/ou turistas; e 1 professor de curso de turismo.  
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Os respondentes que responderam não ter (ou ter tido) relação profissional 

com o turismo deveriam passar diretamente para a próxima questão. Enquanto a 

anterior questionava àqueles que tiveram ou têm relação com o turismo sobre as 

profissões que exerceram, esta pergunta questionava aos que nunca tiveram 

relação profissional com o setor se teriam planos ou interesse de trabalhar na área e 

por quê.  

Dos 190 moradores que nunca trabalharam com turismo, 39 (21%) 

responderam ter, ou já ter tido, planos ou intenção de atuar na área. Entretanto, a 

maioria, 79% (151 pessoas), afirmou não pensar nessa possibilidade. 

A respeito “dos por quês”, aqueles que responderam “sim” justificaram que: 

têm interesse na área (33 pessoas); considera ter perfil (1 pessoa); acham uma área 

boa para trabalhar (5 pessoas). Dentre aqueles que responderam não ter planos ou 

intenção de trabalhar com turismo, 45 afirmaram não ter interesse; 47 disseram que 

não têm perfil; 2 pessoas não acham a área boa para trabalhar; e 57 pessoas 

justificaram sua resposta por estudar, atuar ou ter atuado em outra área. 

A questão seguinte abordou de forma mais direta a avaliação do morador 

sobre a atividade turística em Cabo Frio. O objetivo desta questão foi saber dos 

moradores o que eles consideravam ser o principal benefício gerado pelo turismo 

para a Cidade.  

Esta pergunta passou por duas etapas antes de chegar ao formato que 

observaremos a seguir. Com a primeira etapa da pesquisa, onde inicialmente 

aplicamos os formulários como teste, duas características desta questão foram 

alteradas. Ressaltamos a necessidade e a importância de termos realizado 

previamente esta etapa para que pudéssemos adaptar as questões à melhor 

compreensão dos moradores e para uma maior contextualização das perguntas às 

suas realidades. 

A primeira formulação desta questão solicitava aos residentes que 

ordenassem os impactos positivos do turismo na Cidade, em uma escala que ia 

“daquele que a Cidade ganha mais ao que afeta menos”. Entretanto, constatou-se 

uma grande dificuldade de entendimento dos pesquisados, que algumas vezes 

compreendiam que deveriam responder o que achavam que a Cidade deveria 

ganhar com o turismo, ora entendiam que era para responder sobre a situação real, 

sobre o que já acontecia (sendo este segundo entendimento o propósito da 

questão). Além disso, a maior dificuldade para os entrevistados era a de ordenar 
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todas as opções de impactos; quase todos os respondentes questionaram: “tem que 

ordenar todos? Eu só acho que duas opções acontecem!” ou “em primeiro lugar eu 

sei dizer, mas os outros eu discordo, acho que aqui em Cabo Frio acontece 

exatamente ao contrário”.  Por esse motivo, alteramos o comando de ordenar os 

impactos por apontar qual o principal, “o que a Cidade ganha mais com o turismo”, 

“a melhor consequência do turismo e da presença dos turistas para a Cidade”, como 

era explicado aos entrevistados.  

Outra alteração feita foi alterar o vocábulo “impacto” por “benefício”. Quando 

se perguntou fazendo uso do primeiro termo, muitos moradores não entenderam. O 

uso de “benefício” tornou mais compreensível aos respondentes que eles deveriam 

dizer uma consequência positiva do turismo.  

Para formular opções de resposta corretas e coerentes, além da consulta 

bibliográfica em estudos semelhantes sobre as percepções dos moradores de 

destinos turísticos (MARIANI, 2002; OLIVEIRA, 2006; CARVALHO, 2010), fizemos 

uma síntese dos principais impactos econômicos, socioculturais e ambientais 

(conforme consta no segundo capítulo deste trabalho) positivos que o turismo pode 

gerar aos lugares turísticos. 

Com base nessas fontes, os impactos positivos (ou benefícios) gerados pelo 

turismo para a Cidade reunidos nesta questão foram: (1) aumento da oferta de 

produtos e serviços; (2) aumento de empregos e renda; (3) melhoria da infra-

estrutura urbana; (4) divulgação da Cidade; (5) preservação das praias; (6) 

urbanização da Cidade; (7) melhoria da segurança pública; (8) melhoria da limpeza 

urbana.  

Esta última opção (melhoria da limpeza urbana), como é abordada na maior 

parte da bibliografia como um impacto negativo, não foi incluída nos primeiros 

formulários, que foram aplicados como teste. Entretanto, durante esta primeira fase 

de coleta, dois moradores, ao serem questionados, disseram que consideravam 

como principal benefício as melhorias que eram feitas na limpeza urbana da Cidade. 

Por isso, optamos por incluí-la no segundo modelo de formulário elaborado. 

O resultado desta questão está exposto a seguir, na figura 26: 
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Figura 26 – Principais benefícios gerados pelo turismo em Cabo Frio 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Podemos observar neste gráfico o que foi abordado diversas vezes ao longo 

do capítulo anterior, em citações de diversos autores: os benefícios econômicos do 

turismo, que são diretamente sentidos pela população local na geração de empregos 

e consequentes aumentos de renda, são os mais destacados pelos moradores.  

O comentário mais ouvido dos residentes que assinalaram a opção “aumento 

de empregos e renda” nesta questão foi que este é o único benefício provocado pelo 

turismo. Eles foram a maioria, 261 pessoas (68% dos moradores pesquisados). 

Quase todos estes moradores afirmaram: “a única opção daí é a geração de 

empregos”. Alguns ressaltaram que gera empregos, mas reclamaram que a maior 

parte dos empregos só surge durante a alta temporada, causando muita 

instabilidade na renda dos que dependem do turismo para sobreviver. E muitos 

também comentaram frases como esta, ouvida de um funcionário de uma Pousada: 

“o único benefício que o turismo gera para a Cidade são os empregos, mas que 

mesmo assim não são bons; pagam pouco e exploram muito”. 

As outras opções apresentaram como resultados: aumento da oferta de 

produtos e serviços (44 moradores); divulgação da Cidade (36); melhoria da infra-

estrutura urbana (13); melhoria da segurança pública (10 residentes); preservação 

das praias (7); melhoria da limpeza urbana (5); urbanização da Cidade (3), além de 

cinco moradores que afirmaram que o turismo não gera nenhum benefício para 

Cabo Frio. 
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A questão seguinte interrogava aos moradores qual o principal impacto 

negativo gerado pela atividade turística. Desta vez, optamos por manter o termo 

“impacto”, que com conotação negativa foi bem compreendido pelos respondentes. 

Seu processo de elaboração foi o mesmo da questão anterior: utilizamos 

como referência outros trabalhos que realizaram pesquisas semelhantes com os 

moradores de destinos turísticos e sintetizamos nas opções de respostas os 

principais impactos negativos – econômicos, socioculturais e ambientais – que o 

turismo pode gerar, definidos por diversos autores (BENI, 2004, 2006; OMT, 2001; 

LAGE, MILONE, 2001; KRIPPENDORF, 2001; SANTANA, 2009) e já discutidos no 

capítulo anterior deste estudo. Ressaltamos os impactos ambientais, sociais e 

econômicos que entendemos serem sentidos mais diretamente pela população e 

adaptamos suas definições a expressões mais populares, como por exemplo, 

simplificar a explicação dada pela OMT (2001) sobre possíveis inflações nos 

destinos turísticos por algo que fosse mais simples de ser avaliado pelo morador: a 

elevação dos preços dos produtos e serviços. 

A partir desse processo, os impactos negativos do turismo compilados nesta 

questão, e seus resultados de respostas foram: especulação imobiliária (apontada 

por 51 moradores) e que pudemos observar, durante a coleta dos dados, pelas 

diversas construções de prédios e condomínios de alta classe, principalmente nas 

proximidades da Praia do Forte; elevação dos preços de produtos e serviços 

(resposta de 105 residentes); poluição e degradação do meio ambiente (assinalada 

por 74 respondentes); poluição sonora (5 pessoas); piora da limpeza urbana (17 

pessoas); aumento da violência (apontada por 44 moradores); aumento do tráfico / 

consumo de drogas (resposta de 33 residentes); e trânsito intenso, avaliado como 

principal impacto negativo do turismo por 55 moradores da Cidade. 

Observamos nesta questão um maior equilíbrio nas respostas, diferentemente 

do ocorrido na questão anterior. Os percentuais das respostas podem ser 

observados no gráfico da figura 27: 
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Figura 27 – Principais impactos negativos gerados pelo turismo em Cabo Frio 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

E, mais uma vez, ao contrário do que foi ouvido dos respondentes na questão 

sobre os impactos positivos, em que a maioria dos moradores afirmava só ter uma 

opção a ser marcada, nesta questão foi muito comentado por vários moradores: 

“pode marcar todos?” ou “ah, tem vários, não sei nem qual escolher!”. A grande 

maioria dos residentes apontou que todos estes impactos ocorrem na Cidade.  

O mais assinalado, entretanto, escolhido por 105 pessoas, foi a elevação dos 

preços dos produtos e serviços. E mesmo entre aqueles que não assinalaram este 

impacto como o principal, muitos comentaram que este aumento dos preços afeta 

muito os residentes. Ouvimos diversos comentários, como de uma moradora: “faço 

as compras pra passar o Carnaval um mês antes, porque se eu for ao mercado 

nesses dias eu já sei que vou pagar muito mais caro por tudo!”; e de um senhor 

residente no bairro Algodoal: “tenho que fazer que nem os „farofeiros‟ e descer pra 

praia com um isopor cheio de cerveja. Todo dia eu compro minha cervejinha aqui 

por R$3,00. Quando tem turista, o cara quer me cobrar o mesmo preço que faz pra 

eles, R$5,00 na latinha! Isso é um absurdo! Prefiro ir no (sic) mercado dias antes e 

abastecer minha geladeira! Eles querem obrigar a gente a pagar o mesmo preço que 

o turista paga!”.  

Outro morador, da Praia do Forte, relatou indignado: “eu vou com minha 

esposa todo final de semana naquele quiosque. Sexta, sábado e domingo. O dono 
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me conhece, os garçons me conhecem, o músico me conhece. Eles não cobram 

couvert, sei disso porque estou sempre lá e nunca pago. É só chegar alta 

temporada, que vem na conta R$6,00 a mais de couvert artístico. Eu acho isso um 

absurdo, porque sei que o salário do músico não é pago com isso, porque senão ele 

morreria de fome em todos os outros meses! Eles querem se aproveitar do turista, 

que vem com dinheiro, e quem paga o pato é a gente, que mora aqui, e tem que 

deixar de se divertir enquanto tem turista na cidade por causa disso!”  

A questão seguinte teve por objetivo analisar a percepção dos moradores 

sobre o grande movimento e agitação da Cidade durante a alta temporada e feriados 

prolongados, como observamos recentemente na Semana Santa, em que o 

município recebeu 400.000 visitantes, segundo dados da Secretaria Municipal de 

Turismo. Não há como uma cidade de 186.000 habitantes, receber 400.000 

visitantes em quatro dias e não sofrer impactos. Ouvimos dos moradores, nesta 

questão, se eles gostavam de receber esses visitantes, se era agradável a eles esta 

grande agitação da Cidade nesses períodos.  

As opiniões ficaram bem distribuídas: 199 residentes (52%) afirmaram gostar 

deste movimento de pessoas que acontece na Cidade, enquanto 185 pessoas (48%) 

expuseram não gostar. Entre os motivos das pessoas que gostam, encontramos: 

126 pessoas (63%) que justificaram gostar mesmo de agitação, 70 pessoas (35%) 

que afirmaram só gostar por motivos financeiros, ou seja, são aquelas pessoas que 

trabalham com turismo e obtém lucros bem maiores com os altos fluxos de 

visitantes, e três pessoas (2%) que afirmaram ser beneficiadas com o movimento da 

cidade tanto por gostarem de agitação, quanto por motivos financeiros.  

Apesar do “peso” econômico que este fluxo de visitantes gera, muitos 

entrevistados que trabalham diretamente no setor responderam negativamente à 

esta pergunta, justificando que apesar de aumentarem suas rendas neste período, 

não avaliam positivamente este grande movimento de pessoas. 

Dentre as pessoas que afirmaram gostar da agitação, muitas responderam 

como uma estudante que entrevistamos na Praça Porto Rocha: “eu gosto da 

agitação, mas só gosto mesmo porque ela dura pouco. Três meses, no máximo, e 

os turistas vão embora. Só é bom pra variar!”. Esta declaração nos remete a 

Krippendorf (2001, p.69) que ao comentar sobre os habitantes das montanhas 

suíças, diz que eles “adoram o fato desta estação e a agitação turísticas não 

durarem o ano todo”. Este autor explica: “Eles têm necessidade desses meses que 
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se estendem entre as épocas de alta e baixa estação para se refazerem do turismo, 

para restabelecer o contato com os vizinhos e amigos […] e reencontrar o espírito 

comunitário”.  

De fato, durante a observação feita durante os dias de baixa temporada, 

percebemos como Cabo Frio possui características de cidade pequena, do interior. 

Muitas vezes observamos na padaria, no mercado e nos ônibus, os funcionários 

chamarem os clientes pelo nome. Confirmando isto que foi observado, muitos 

moradores, durante a aplicação dos formulários, reclamaram desta falta de 

entrosamento e privacidade entre eles enquanto a Cidade está lotada de visitantes. 

Uma funcionária de uma grande confeitaria localizada no centro contou que “esse 

„clima‟ não acontece quando a loja está cheia, porque eles [funcionários] não podem 

nem parar pra conversar um pouquinho com os clientes que acabaram virando 

grandes amigos”.  

Esta discussão nos faz repensar as ações da Secretaria Municipal de Turismo 

de Cabo Frio (e demais órgãos de turismo de diversos lugares e instâncias) que 

planejam diminuir cada vez mais as baixas temporadas, com festivais, shows e 

diversos eventos para atrair constantemente os turistas. Entendemos que para o 

desenvolvimento econômico isto se faz necessário. Mas como ficarão as populações 

residentes, sem os seus necessários meses “de descanso”?  

Retornando à questão, dentre as justificativas dos demais moradores que 

afirmaram não gostar da agitação da Cidade nos períodos de alta temporada e 

feriados prolongados, encontramos: 148 moradores (80%) que não gostam da 

agitação pelos impactos que são gerados na Cidade e que atingem as pessoas que 

nela residem (trânsito intenso, poluição, elevação dos preços e violência foram os 

mais citados); 32 moradores (17%) que declararam não gostar mesmo de ver a 

Cidade cheia e agitada; e cinco residentes (3%) que justificaram sua resposta tanto 

pelos impactos que são gerados, quanto por não gostarem mesmo da grande 

movimentação na Cidade nestes períodos. 

Conforme comentamos ao analisar as respostas da oitava questão, 

perguntamos aos moradores sobre seus estados civis partindo da hipótese que as 

pessoas casadas seriam as mesmas a responderem, nesta questão, não gostar da 

agitação na Cidade. Entretanto, estatisticamente, não confirmamos esta hipótese, 

pois entre os moradores que responderam não gostar da agitação da Cidade (total 

de 37 pessoas), apenas 13 declararam estar casados. 
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A questão seguinte, número 18, perguntou aos moradores: “Para você, qual a 

melhor consequência da presença do turista na Cidade?”. A finalidade desta questão 

era avaliar o que o turismo gerava positivamente para cada pessoa, de forma 

individual (e a partir de cada resposta individual, analisamos o todo). Por esse 

motivo, os impactos positivos destacados nas opções foram essencialmente 

econômicos e socioculturais, já que os impactos ambientais não são sentidos 

individualmente pelos moradores.   

As respostas foram: 76 residentes afirmaram que para eles, conhecer 

pessoas diferentes era o melhor benefício que obtinham com o turismo; 68 

apontaram conhecer novas culturas; 30 pessoas afirmaram que a melhor 

consequência era a agitação da Cidade; 122 residentes apontaram o fator 

econômico como principal, afirmando que para eles a melhor consequência da 

presença do turista era ganhar dinheiro; 76 pessoas disseram que se beneficiam 

com a maior oferta de opções de lazer; um morador, estudante de turismo, informou 

que para ele o melhor benefício era o aumento das oportunidades de emprego; e 11 

pessoas afirmaram não serem beneficiadas com a presença do turista na Cidade em 

nenhum aspecto.  

 

 

Figura 28 – Melhor consequência da presença do turista na Cidade  
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Mesmo em uma questão com diversos benefícios gerados pelo turismo, o 

fator econômico ainda é o mais destacado pela população residente, confirmando, 

mais uma vez, como já discutido no capítulo anterior, que os impactos econômicos 

do turismo são os mais considerados na avaliação dos moradores. 
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A questão 19 solicitou aos residentes que avaliassem, de uma maneira geral, 

a presença do turismo (e dos turistas) na Cidade. Eles deveriam qualificá-la em uma 

escala de 1 a 5, sendo 1= péssimo, 2= ruim, 3= regular, 4= bom e 5= ótimo.  

Esta questão foi intencionalmente colocada no final, de forma que o residente 

a respondesse após ter analisado os impactos positivos e negativos do turismo, o 

que era agradável a ele e no que ele era beneficiado com a atividade turística. Sua 

nota, portanto, deveria avaliar todos esses aspectos, fazendo um “balanço final”. 

Dos 384 residentes, 19 avaliaram a atividade turística em Cabo Frio como 

péssima; 75 avaliaram como ruim; 148 pessoas classificaram como regular; 119 

atribuíram nota 4 (bom) e 23 qualificaram-na como ótima para a Cidade. 

Observamos, claramente, o que foi esclarecido por Beni (2006), como 

ocorrência em diversos estudos e, para confirmar, neste: o resultado da percepção 

dos residentes acabou sendo positivo, pois os impactos econômicos tiveram um 

“peso” maior em suas análises. Enquanto que os impactos socioculturais e 

ambientais, apesar de terem avaliações negativas, influenciaram em menor escala a 

sua percepção. 

 

 

Figura 29 – Avaliação da presença do turista e do turismo em Cabo Frio 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Como relatado, ao serem questionados sobre os impactos positivos, grande 

parte dos moradores afirmou só haver um benefício: a geração de empregos e o 

consequente aumento da renda da população. Na questão dos impactos negativos, 

a maioria dos residentes relatou considerar todas as opções válidas. E na avaliação 

final, as classificações “regular” e “bom” corresponderam à maioria das respostas. 
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Provavelmente, se o impacto positivo não fosse econômico, a avaliação seria 

negativa, já que em número maior, os impactos negativos influenciariam mais 

intensamente a opinião dos moradores. 

Inclusive, enquanto os residentes refletiam para responder à pergunta, muitos 

teceram comentários semelhantes a este de uma moradora do bairro da Passagem: 

“ah, eu não acho o turismo bom pra cá, mas dá emprego pra tanta gente, né? Põe 

nota 4 aí, então!”  

Uma pergunta complementar, para avaliar indiretamente a reação dos 

moradores ao desenvolvimento turístico, questionava a eles se permaneceram na 

Cidade durante o carnaval de 2011, e por quê.  

O carnaval é um dos períodos de maior movimento na Cidade. Segundo 

dados da Secretaria Municipal de Turismo, neste ano, que foi caracterizado por um 

fluxo abaixo do esperado, a Cidade recebeu em torno de 700.000 visitantes. 

Durante a aplicação dos primeiros questionários como teste, ouvimos muitos 

moradores relatarem que a Cidade durante o Carnaval fica insuportável para os 

residentes e até mesmo para os turistas, por não ter estrutura para suportar que sua 

população fique quatro vezes maior que o normal. Eles relataram que falta água, luz, 

ocorrem muitos assaltos, e também observamos como as ruas ficam sujas e cheias.  

Diante desse cenário, consideramos ser interessante verificar se os próprios 

habitantes optaram por permanecer na Cidade durante esse período. 

Apesar de 344 moradores terem respondido que ficaram na Cidade durante 

este último Carnaval, as justificativas corresponderam ao nosso pressuposto de que 

não era do anseio deles permanecer.  

Destes residentes, 158 (46%) afirmaram que só permaneceram durante este 

período por estarem trabalhando; 55 (16%) declararam que continuaram na Cidade 

somente por comodidade, para ficar em casa. Isto por medo de sair ou por não 

querer pegar estradas durante o feriado; 67 pessoas contaram que só passaram o 

Carnaval na Cidade por falta de oportunidade de sair, fosse por dinheiro ou opção; e 

somente 64 moradores afirmaram ter permanecido por realmente gostar do Carnaval 

de Cabo Frio. 

Dentre os 40 residentes que não ficaram na Cidade, 22 preferiram viajar com 

a família ou pela Igreja e 18 declararam que foram para outros lugares por não 

suportarem permanecer na Cidade durante este período. 
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A última questão foi estruturada no formato da escala de Likert. Formulamos 

oito afirmativas e o respondente deveria demonstrar sua opinião concordando ou 

discordando delas. A escala utilizada foi de cinco pontos: discordo totalmente, 

discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e 

concordo totalmente. Foi incluída a opção “não sei avaliar”, caso o respondente não 

soubesse ou pudesse analisar algum assunto. 

É válido ressaltar que algumas afirmativas possuíam conotação positiva e 

outras, negativa, de modo que os residentes não fossem influenciados ou 

estimulados a concordar ou discordar de todas. Por exemplo, a quinta afirmativa 

possuía conotação positiva, ao declarar que “o turismo gera mais benefícios que 

malefícios para a Cidade”, enquanto que a sexta frase possuía conotação negativa 

(apesar de não utilizar termos deste sentido, como “não” ou “nunca”), ao afirmar que 

“a Cidade de Cabo Frio é melhor para os turistas do que para os moradores”. 

O resultado da primeira afirmativa “É bom morar em uma cidade turística” foi 

positivo: 150 moradores concordaram totalmente; 182 concordaram parcialmente; 9 

pessoas não concordaram nem discordaram; 33 discordaram parcialmente; e 

apenas 10 pessoas discordaram totalmente. 

A segunda afirmativa “É bom morar em Cabo Frio” demonstrou que apesar de 

não estarem satisfeitos com algumas condições, os moradores da Cidade gostam 

muito de residir nela. Nesta questão, ouvimos de muitos entrevistados a declaração: 

“Tenho muito orgulho de morar aqui!”, o que corrobora os resultados: 266 residentes 

concordaram totalmente com a afirmativa; 96 concordaram parcialmente; 4 não 

concordaram nem discordaram; 12 discordaram parcialmente; e 6 discordaram 

totalmente. Uma informação que complementa este resultado, é que destas 6 

pessoas que discordaram totalmente, 4 eram jovens e justificaram sua afirmativa por 

afirmar que na Cidade não há grandes ofertas de emprego e instituições de ensino. 

O gráfico ilustrativo desta questão pode ser observado a seguir, na figura 30: 
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Figura 30 – Gráfico da afirmativa “É bom morar em Cabo Frio” 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

A terceira afirmativa “Conheço os principais atrativos turísticos / Frequento os 

mesmos lugares que os turistas” teve por objetivo verificar se o turismo gerava 

algum sentimento de inferioridade (ou exclusão) nos moradores, fazendo com que 

eles não se sentissem à vontade de frequentar os mesmos lugares que os turistas.  

Este impacto, entretanto, não foi verificado na população residente por esta 

questão. Percebemos que os moradores se sentem pertencentes aos espaços 

turistificados. Inclusive, aproveitaram desta pergunta para criticar o fato de serem 

poucos os lugares para os turistas frequentarem. Uma moradora falou “se eu não 

frequentar os mesmos lugares que eles, eu não vou a lugar algum. Quando chove, o 

turista e nós, que moramos aqui, não temos nada pra fazer, pois Cabo Frio se 

resume à Praia do Forte e aos restaurantes que têm na orla”.  

Em números, o resultado desta questão foi: 162 moradores concordaram 

totalmente; 124 concordaram parcialmente; 14 não concordaram nem discordaram; 

66 discordaram parcialmente; 16 discordaram totalmente; e duas pessoas não 

souberam avaliar. Dos que discordaram ou concordaram parcialmente, muitos 

explicaram que conheciam os atrativos, mas não tinham o hábito de frequentá-los. 

A quarta afirmativa: “A grande quantidade de casas de veraneio não é boa 

para quem reside na Cidade” gerou diversas opiniões. Os moradores que 

ponderaram pelo fator econômico discordaram da afirmativa, justificando que as 

casas de veraneio são muito boas por permitirem que as pessoas aumentem suas 

rendas; 16 moradores discordaram totalmente e 45 discordaram parcialmente. Dos 

demais entrevistados, 92 não concordaram nem discordaram, pois consideraram 

que as casas de veraneio poderiam ser boas para alguns moradores e ruim para 
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outros, mas não se sentiam afetados positiva ou negativamente pela existência 

delas. Uma pequena parcela (11 pessoas) não soube avaliar. Entretanto, a maioria 

da população concordou com a afirmativa (105 pessoas concordaram parcialmente 

e 115 concordaram totalmente), por pensar nos problemas sociais que as casas de 

veraneio podem gerar. 

Cabo Frio possui muitas casas que são alugadas para turistas durante a alta 

estação e feriados prolongados. Para exemplificar, no dia 10 de março deste ano, 

durante o período de observação, constatamos: em um quarteirão de uma rua 

paralela à Praia do Forte, de um total de 14 residências, 11 possuíam placas 

informando “Aluga-se esta casa para temporada”.  

Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, o município de Cabo Frio possui 

105.005 domicílios particulares, sendo que deste total, 34.720 foram classificados 

como “domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional”, o que popularmente 

chamamos por casas de veraneio. Em números absolutos, comparando com os 

demais 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro, Cabo Frio só está atrás da 

própria Cidade do Rio de Janeiro, que possui 66.852 domicílios nesta classificação.  

 

Total de domicílios particulares ocupados 57.502 

Total de domicílios particulares não-ocupados fechados 2.043 

Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional  34.720 

Total de domicílios particulares não-ocupados vagos 10.740 

Total de domicílios particulares 105.005 

Tabela 3 – Total de Domicílios do município de Cabo Frio  
Fonte: Elaboração Própria – Baseada nos Resultados do Censo 2010 – IBGE 
 
 

Esta grande quantidade de casas de aluguel para temporada também se 

tornou uma grande preocupação para a Prefeitura, tanto em termos de saúde 

pública quanto relativos ao turismo. 

Em entrevista a um jornal local chamado Folha dos Lagos, no dia 27 de abril 

de 2011, o presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio (AHCF), 

João Vissirini, afirmou que apesar dessas casas de aluguel não afetarem 

diretamente a ocupação dos hotéis e pousadas, atingem indiretamente estes 

estabelecimentos e todo o conjunto turístico da cidade, pois faz com que os 

visitantes tenham uma má impressão do destino. Ele explicou: “O uso sem 
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regulação das residências acima dos limites estabelecidos, afeta os programas de 

abastecimento de água, energia, esgotamento sanitário, recolhimento de lixo, 

trânsito e segurança”. 

Muitos residentes explicaram que o grande problema destes domicílios é o 

seu uso errôneo. Um morador relatou que ao lado de sua casa há uma residência 

que é alugada para temporada. Esta casa, assim como a sua, comportaria cinco 

pessoas, mas neste último carnaval foi utilizada por mais de vinte. O que causou 

falta de água e luz em quase toda rua, durante vários dias do feriado. 

Outra preocupação da Prefeitura e dos moradores, que inclusive motivou a 

resposta de muitos a esta pergunta, é a problemática da atual incidência da dengue. 

Foi, inclusive, divulgada uma matéria no site Agora Cabo Frio, no dia 20 de abril 

deste ano, para tranquilizar os moradores com a notícia que a Prefeitura aproveitaria 

a vinda dos proprietários das casas de veraneio durante o feriado da Semana Santa 

para intensificar o combate à dengue nestas residências, que por ficarem vazias, 

aumentaram a proliferação desta e de outras doenças na Cidade. 

A afirmativa seguinte desta questão: “O turismo gera mais benefícios que 

malefícios para a Cidade” demonstrou, mais uma vez, o que discutimos na questão 

número 19, quando analisamos as notas que os moradores atribuíram à atividade 

turística na Cidade. A grande maioria das pessoas concordou com esta afirmativa 

(142 moradores concordaram totalmente e 131 concordaram parcialmente), 

declarando que o turismo gera mais benefícios que malefícios para a cidade de 

Cabo Frio. Entretanto, foram estas pessoas que listaram vários impactos negativos e 

resumiram os impactos positivos à geração de empregos e aumento de rendas. 

Os resultados das demais respostas foram: 26 moradores não concordaram, 

nem discordaram; 69 discordaram parcialmente; 14 discordaram totalmente da 

afirmativa e 2 pessoas não souberam avaliar. As porcentagens destas respostas 

podem ser observadas no gráfico a seguir (figura 31): 
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Figura 31 – Gráfico da afirmativa “O turismo gera mais benefícios que malefícios para a Cidade” 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Portanto, comprovamos mais uma vez que os impactos econômicos têm um 

valor muito alto na avaliação dos residentes dos destinos turísticos, prevalecendo 

sobre os diversos impactos ambientais e socioculturais negativos que também são 

provocados pela atividade turística.  

A afirmativa seguinte “A Cidade de Cabo Frio é melhor para os turistas do que 

para os moradores”, teve por intuito verificar se os respondentes consideravam que 

a atividade turística produzia uma Cidade ruim para seus residentes e boa apenas 

para os visitantes.  

Dos respondentes, 116 concordaram totalmente com a afirmativa; 117 

concordaram parcialmente; 30 não concordaram nem discordaram – e quase todos 

que escolheram esta alternativa disseram que a Cidade não era boa para o turista, 

nem para o morador; 85 pessoas discordaram parcialmente; 32 discordaram 

totalmente; e 4 não souberam avaliar.  

Conforme exposto, a grande maioria das pessoas concordou com a 

afirmativa, e muitas foram as justificativas. Uma moradora disse: “tudo que é feito na 

Cidade é para o turista. Quem mora aqui come as migalhas, aquilo que sobra 

quando o turista vai embora”. Outro morador, que por sua vez discordou da 

afirmativa, disse: “tudo aquilo que faz o turista vim (sic) da terra dele pra minha, eu 

tenho o ano inteiro. Por isso que essa Cidade é muito melhor pra mim do que pra 

quem só passa alguns dias”. Outro entrevistado respondeu: “a Cidade é muito 

melhor pro turista, porque eles vêm pra cá, aproveitam tudo que tem de bom e vão 

embora. Quem mora aqui sofre os impactos quando o turista tá aqui, e sofre tudo 
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que tem de ruim em todos os outros meses que o turista não está, porque quando 

ele não vem a gente fica abandonado”.   

A resposta deste morador corresponde também à próxima afirmativa, que 

indagou a opinião dos entrevistados se “O poder público se preocupa mais com os 

turistas do que com os moradores”.  

Esta questão levantou muita polêmica entre os moradores, como é de praxe 

em assuntos políticos. Metade do total de respondentes (192 pessoas) concordou 

totalmente com a afirmativa, além das 84 pessoas que concordaram parcialmente, 

declarando que a Prefeitura só investe os recursos em obras para os turistas.  

Muitos citaram, como exemplo, a recuperação da orla da Praia do Forte. No 

meio do ano de 2010, uma forte ressaca atingiu esta praia e fez desmoronar parte 

do calçadão. Alguns meses se passaram e a sua orla continuou do jeito que estava. 

Até que, nas proximidades do verão, as obras foram iniciadas e rapidamente ficaram 

prontas. A nova orla foi inaugurada, segundo o site da Prefeitura Municipal, no dia 

14 de dezembro (de 2010), época em que os turistas começam a chegar à Cidade. 

Os moradores justificaram que esta obra não apresentou medidas duráveis e 

resistentes ao tempo, o que fez parecer ainda mais que foi uma “obra pra turista 

ver”, como muitos deles chamaram. 

Os moradores reclamaram que a Prefeitura, quando a alta temporada se 

aproxima, “maquia” a Cidade, para embelezá-la aos olhos dos turistas. E como 

relatou um morador: “depois que eles [os turistas] fazem uso e vão embora, tudo 

volta a não funcionar, a ficar velho, sujo, abandonado”.  

Dentre as outras respostas dos entrevistados, 33 moradores assinalaram a 

opção “não concordo, nem discordo”, afirmando que a Prefeitura não atende às 

necessidades dos turistas, nem dos moradores. Nesta questão, não podemos 

desconsiderar as opiniões político-partidárias, que certamente influenciaram estas 

respostas, pois foram prosseguidas de justificativas que reivindicavam a atual gestão 

do governo, e isto vai além do objetivo deste trabalho, já que estas respostas não 

foram relacionadas ao turismo.  

Entre os moradores que foram contrários à afirmativa (53 pessoas 

discordaram parcialmente e 20 discordaram totalmente), as justificativas também 

foram políticas, mas diferentemente do caso anterior, devem ser expostas por sua 

relação com o turismo. 
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Estes residentes alegaram que o atual governo, do prefeito Marcos da Rocha 

Mendes (Marquinho), não promove ações para o desenvolvimento da atividade 

turística da Cidade. Segundo relatos dos próprios residentes, o governo do prefeito 

anterior, Alair Corrêa, “deixava a Cidade mais alegre, não só para o visitante, mas 

principalmente para o morador”.  

Embora todos tenham relatado a mesma realidade, aqueles que defenderam 

a atuação de Alair Corrêa contaram que na época do governo deste Prefeito, muitos 

shows eram feitos, a Cidade sempre tinha uma atração ou evento e estava sempre 

movimentada, tanto pelos visitantes como pelos próprios residentes. Já os que 

defenderam a atuação do Marquinho, disseram que ele realmente promove menos 

eventos, mas alegaram que isto é como uma estratégia para elevar o nível dos 

turistas da Cidade, pois os shows organizados pela gestão anterior só atraíam 

visitantes que destruíam e não geravam renda. 

Contrariando estes que defenderam suas “estratégias” e agradando à grande 

maioria dos entrevistados, a partir deste mês de abril a Prefeitura lançou um projeto 

para atrair turistas e satisfazer seus moradores, que tem por objetivo organizar um 

show (gratuito) a cada mês que, segundo a Prefeitura, serão escolhidos pelos 

próprios residentes. O nome do projeto é “Cabo Frio é show o ano inteiro” e para a 

votação dos moradores em seu artista de preferência, foi criada uma página no site 

oficial da Prefeitura, conforme a figura 32: 

 

 

Figura 32 – Projeto “Cabo Frio é show o ano inteiro” 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cabo Frio 
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Destacamos este projeto pois, embora possa ter sido motivado por interesses 

políticos, aplica, de certa forma, as práticas que destacamos ao longo do segundo 

capítulo: uma ação da Secretaria de Turismo que apesar de ter como foco o 

desenvolvimento turístico da Cidade, objetivando atrair mais visitantes, também 

levou em consideração a satisfação da população local e se propôs a ouvi-la. 

A última questão dos formulários aplicados aos residentes da Cidade afirmou: 

“A infraestrutura e a oferta de serviços na Cidade é desigual, sendo muito maior 

nesta área central, „destinada‟ aos turistas”. Esta afirmativa foi uma das que 

apresentou maior nível de concordância por parte dos moradores: 237 concordaram 

totalmente; 81 concordaram parcialmente; 13 não concordaram, nem discordaram; 

43 residentes discordaram parcialmente; 8 discordaram totalmente; e 2 pessoas não 

souberam avaliar. 

Abordamos este assunto ao falar sobre a atuação dos agentes sociais do 

turismo no processo de turistificação dos lugares. Quando os agentes de mercado 

chegam a estes espaços que serão turistificados, é comum que a população 

autóctone seja “expulsa” das regiões de interesse destes empresários. Estes lugares 

se tornam os núcleos turísticos e a população passa a residir distante destes 

núcleos, que se tornam muito valorizados e são vendidos, posteriormente, a altos 

preços.  

Assim ocorre a formação dos espaços segregados dos destinos turísticos, 

“onde é possível mapearmos facilmente os trechos destinados aos visitantes, mais 

dotados de infraestrutura e de segurança e os trechos ocupados pela população 

local, mais afastados e com menos opções de infraestrutura urbana” (Mascarenhas, 

2005 apud Fratucci, 2008, p.93) 

Com base no estudo de Mascarenhas (2005) na cidade de Penedo, que 

assinala a segregação espacial provocada pelo turismo, identificamos semelhante 

processo em Cabo Frio, e parafraseando este autor, podemos dizer que existem 

“dois Cabos Frios”, uma divisão que politicamente já é feita em distritos: o primeiro, 

dos turistas e da população pertence às classes média e alta, que possui a maior 

parte do seu território turistificado, dotado de ruas urbanizadas e arborizadas, 

segurança, iluminação e limpeza pública, sistema de esgoto, coleta de lixo e 

espaços de lazer conservados. Enquanto que o segundo distrito, pertencente aos 

moradores das classes econômicas mais baixas, não possui esta infraestrutura 

citada. 
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“Dois Cabos Frios”: espaços segregados do turismo 

Na figura 33, a seguir, uma comparação dos dois distritos do município de 

Cabo Frio, evidenciando esta segregação espacial gerada pela atividade turística. 

As fotos foram retiradas do site “Cabo Frio Agora”, e em seu contexto original 

também faziam referências a esta situação. 

 

 

 

 

      

Figura 33 – “Dois Cabos Frios”: espaços segregados do turismo 
Fonte: fotos obtidas no site “Cabo Frio Agora” 

 

 

Os resultados desta pesquisa demonstraram que a população de Cabo Frio 

não está satisfeita com o modo como a atividade turística vem sendo desenvolvida 

na cidade. Eles relataram muitos impactos negativos gerados pela presença em 

massa do turista; demonstraram, em sua grande maioria, muito descontentamento 

pelo intenso fluxo de visitantes que circula na cidade durante a alta temporada; 

expuseram insatisfação com o governo, onde a maioria das pessoas apesar de dizer 

que não há políticas adequadas para o turismo, também consideram que as ações 

tomadas pelo poder público são sempre para beneficiar os visitantes, em detrimento 

da população local. 

Uma frase muito popular nesta região, que foi ouvida dos residentes diz: “Eu 

moro no lugar onde você passa as férias”. Muitos moradores, ao responder se 

consideravam bom morar em Cabo Frio, usaram esta frase para expor sua opinião. 

Percebemos na grande maioria dos entrevistados, uma satisfação muito grande por 

morar em Cabo Frio, um município com famosos “cartões-postais”, muito desejado 
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por moradores de outros lugares. Isto foi explicado no capítulo anterior, quando 

analisamos o processo de turistificação dos espaços: muitos residentes dos destinos 

turísticos se sentem felizes e orgulhosos por morarem em um lugar para onde 

muitas pessoas se deslocam, atraídas por seu patrimônio histórico, cultural e 

natural. 

Entretanto, o outro sentido desta frase seria “Você passa as férias no lugar 

onde eu moro”. Isto é, apesar dos residentes de Cabo Frio se sentirem 

supervalorizados por morarem em um grande destino turístico, eles também se 

sentem incomodados por esta grande demanda de visitantes que se desloca 

constantemente para os seus espaços, que costumam ser tranqüilos e, segundo 

eles, “muito mais agradáveis”, quando não estão repletos de visitantes querendo 

consumir seu patrimônio. 

Além dos elevados números de visitantes, a maior parte dos moradores 

também relatou a falta de planejamento público como grande causa dos problemas 

que a cidade sofre com a vinda dos visitantes. Quando perguntados sobre qual seria 

o motivo de tantos problemas, o mais relatado foi que a cidade não tem 

infraestrutura para receber tantos visitantes. Um morador explicou: “o número de 

turistas não cresce junto com a estrutura de Cabo Frio. Parece que a gente tem uma 

cidade feita pra 50.000 moradores e 100.000 turistas, no máximo.” Enquanto que, 

conforme os dados da Secretaria de Turismo, no Carnaval, por exemplo, a cidade 

chega a receber 800.000 visitantes. 

Encerramos este capítulo, em que nosso objetivo foi analisar como os 

residentes de Cabo Frio avaliam a atividade turística na cidade, assim como um 

morador finalizou um de seus depoimentos: “Desculpe a abordagem, mas Cabo Frio 

precisa de um choque”.  

  



102 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a percepção e a avaliação dos 

residentes de Cabo Frio sobre a atividade turística na cidade. 

Partiu-se do pressuposto que a população receptora não estivesse satisfeita 

com o desenvolvimento da atividade turística na cidade, em função dos impactos 

negativos gerados, que já eram percebidos pela autora antes mesmo da realização 

deste trabalho. 

Para responder a este pressuposto, elaboramos um formulário e, dentre 

diversas perguntas, questionamos aos moradores como avaliavam, atribuindo notas 

de 1 a 5 (em uma escala qualitativa entre péssimo, ruim, regular, bom e ótimo), o 

desenvolvimento turístico e a presença do turista na Cidade. Conforme observado 

no capítulo anterior, na análise dos resultados da pesquisa, 5% dos pesquisados 

avaliaram como péssimo; 19% como ruim; 39% qualificaram como regular; 31% 

atribuíram a nota 4 (bom); e 6% classificaram como ótimo. A média da avaliação 

resultou em um valor igual a 3,1354, demonstrando assim, uma qualificação do 

desenvolvimento turístico como regular, com uma ligeira intenção para o lado 

positivo da escala. 

Esse resultado corroborou o que foi descrito por Beni (2006), que a percepção 

do morador do destino turístico é resultado do que ele ganha com o turismo, pois 

observamos que, apesar da população residente ter apontado diversos impactos 

negativos como consequência da atividade turística, em vista do benefício 

econômico, ou pela dependência dele, a avaliação acabou se tornando positiva.  

Isto nos faz entender que a população residente desta cidade suporta os 

impactos negativos em prol do progresso econômico, pelo lucro que a presença do 

turista gera, por mais que este benefício seja, muitas vezes, irrisório. Já que mesmo 

com a baixa qualidade do trabalho, mesmo com os transtornos no trânsito, a 

violência, a poluição e o aumento do custo de vida, a população avaliou 

positivamente o desenvolvimento da atividade turística na cidade. 

Embora a avaliação geral, analisada anteriormente, demonstre certo grau de 

satisfação na média da população, outras respostas evidenciaram uma avaliação 

negativa, conforme exposto que praticamente todos os respondentes relataram ser a 

geração de empregos o único benefício do turismo para a Cidade, enquanto que 
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disseram ser difícil apontar somente um impacto negativo dentre os que foram 

listados na questão.  

Esta foi a grande importância de termos feito uso de uma abordagem 

qualitativa a um instrumento quantitativo de pesquisa. Se analisássemos somente os 

números e questões assinaladas, constataríamos uma avaliação positiva por parte 

dos moradores. No entanto, diante de tudo que foi ouvido e relatado neste trabalho, 

concluímos que os residentes de Cabo Frio não estão satisfeitos com o modelo de 

desenvolvimento do turismo da cidade, apenas necessitam da atividade turística 

para sobreviver. 

Entretanto, a ressalva que fizemos ao pressuposto, sobre os trabalhadores 

diretos do setor avaliarem positivamente a atividade turística, se confirmou pela 

abordagem quantitativa da pesquisa, já que dos 76 moradores diretamente 

envolvidos à atividade (consideramos aqueles que assinalaram as opções 1 e 2 da 

questão 13, ou seja, os proprietários de empreendimentos e equipamentos turísticos 

e os empregados em empresas turísticas7), apenas dois atribuíram a nota 1 

(péssimo) à avaliação da atividade turística na cidade, e 8 qualificaram-na como 

ótima (de um total de 23 respostas, 8 foram destes trabalhadores diretos do setor). 

Dos demais, 11 atribuíram a nota 2 (ruim); 30 atribuíram a nota 3, regular; e 25 

moradores qualificaram como “bom”, nota 4. 

Também avaliamos, com base nos resultados da pesquisa, que não há em 

Cabo Frio um planejamento adequado para a atividade turística. Um empresário, 

residente na cidade, relatou: “o turismo, nossa única indústria, nunca foi levado a 

sério e com planejamento em Cabo Frio”. A população não se sente atendida pelas 

políticas públicas que são elaboradas. Eles relataram que consideram o turismo ruim 

por não ser bem planejado, porque a cidade não tem infraestrutura para receber 

número tão expressivo de visitantes.  

Constatamos que as políticas de turismo do município carecem de um 

planejamento efetivo, que analise todos os impactos da atividade – não somente 

sobre a economia, mas também sobre o meio ambiente e a sociedade -, que busque 

                                                           
7 Apesar dos proprietários de empreendimentos turísticos serem abordados como representantes do 

mercado e não dos trabalhadores do setor, para esta análise tornou-se coerente integrá-los aos 
trabalhadores, pois se deduz que para ambos a atividade turística é a principal fonte de renda. Não 
incluímos nesta análise os trabalhadores autônomos, pois a maioria dos residentes incluídos nesta 
categoria não possuía o turismo como ocupação principal.   
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solucionar os problemas que há tantos anos prejudicam a atividade turística e que 

foque em um desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentindo, entendemos que os responsáveis pelo planejamento da 

atividade turística em Cabo Frio devem criar estratégias para que este 

desenvolvimento seja monitorado e alie o crescimento econômico à preservação 

ambiental e a práticas sociais sustentáveis, que não agridam o bem estar da 

população residente. Alcançar esta sustentabilidade tão ansiada só será possível 

quando os residentes deste destino forem ouvidos, quando suas necessidades e 

expectativas forem atendidas. 

Sendo assim, este planejamento também deve ser elaborado de forma 

participativa, em reuniões das organizações responsáveis, como o Conselho 

Municipal de Turismo, com a representação de todos os envolvidos: poder público, 

mercado, trabalhadores do setor e população residente. 

É preciso que o turismo na Cidade de Cabo Frio se modifique, torne-se 

melhor. Que atenda às necessidades e traga mais satisfação a todos os seus 

agentes produtores, principalmente às comunidades locais, que abrem seu “lugar de 

vida” para que os turistas desfrutem de momentos de prazer e descontração. 

Pretendemos, com este trabalho, contribuir para o estudo das populações 

residentes dos destinos turísticos, seja com os resultados da pesquisa realizada ou 

incentivando que outros trabalhos sejam feitos, ao ressaltar a importância de ouvir 

as comunidades locais. Sugerimos que outras análises sejam realizadas no próprio 

município de Cabo Frio, assim como desejamos dar continuidade a esta pesquisa, 

com foco em outros agentes, como nos trabalhadores do setor, que não foram 

analisados individualmente neste trabalho e nas políticas públicas de turismo, para 

identificar, de forma mais aprofundada, o que já foi feito e poder assim, inclusive, 

detectar soluções mais pontuais. 
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ANEXO A – Artigo escrito por Eduardo Monteiro8, em 28 de abril de 2011 

Fonte: Site “Jornal do Totonho” 

 
 
 

O FIM DE UM SLOGAN 

 

Nesse feriado da Semana Santa, Cabo Frio se superou. Depois de sete anos de 

tentativas foi definitivamente enterrada a expressão Turismo de Qualidade. Slogan 

criado pelo atual governo para demonstrar grande mudança na nossa principal 

capacidade, o turismo, durante anos tal projeto foi criticado e teve apontado os erros 

existentes. As promessas de que a cidade iria se revolucionar com a alteração do 

freqüentador se confirmou………….para pior. 

O que se viu na cidade supera todas as projeções mais pessimistas. Se não 

bastassem os inúmeros ônibus de excursão que lotaram o terminal de ônibus, na Av. 

Wilson Mendes, a prefeitura colocou os ônibus excedentes no Estádio Aracy 

Machado. O estádio virou um enorme estacionamento. As bandalhas que antes 

aconteciam com veículos de turistas, agora são praticadas com os ônibus. Nas 

praias se parava onde queria e não havia nenhum guarda para orientar, pois todos 

eles sumiram. A única preocupação era com arrecadar o estacionamento, já que são 

R$ 3,00 por veículo. Os ambulantes estavam à vontade e sem fiscalização. Os 

carros com som alto de funk estavam na disputa de quem era mais potente. O lixo 

estava jogado nas ruas e o odor de esgoto repugnante no centro da cidade. O fluxo 

de turistas a pé para a praia com suas cestas e estoques de cerveja era 

impressionante, desde as 8 horas da manhã. 

Pela primeira vez, em uma semana santa, o comércio ficou a míngua. Não houve 

nem aquele fluxo de real qualidade turística que ajudava a salvar o movimento do 

mês. Não sabemos as intenções da administração da cidade, mas definitivamente o 

turismo de qualidade se esvaiu. 

A falta de harmonia entre a secretaria de turismo e a coordenação de eventos, 

demonstra o caos de articulação do governo. Programar o Show do Molejo como 

grande atração na Semana Santa equivale ao, quando o fim de semana com 

                                                           
8
 Transcrito literalmente. Disponível em: www.jornaldototonho.com.br 
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encontro evangélico, programar um show de Funk com MC Cabrinha. É muita 

incompetência. 

Os vôos que chegam com turistas estrangeiros se dirigem para Búzios e os 

transatlânticos, que são poucos, só trazem aquele turista que pagam à passagem 

em 10 vezes, aqui eles nada gastam. Os mineiros e paulistas antigos turistas de 

famílias inteiras estão mudando de ares. Continuam vindo apenas àqueles que 

possuem um apartamento aqui. Cabo Frio está vivo turisticamente por conta de sua 

praia e de seu passado de ponto de encontro da zona sul do Rio. Entretenimento é 

algo que não existe. 

Chega do termo Turismo de Qualidade. Passem a fazer um outro projeto decente, 

para amenizar esse retrocesso, pois para recuperar todo esse terreno perdido serão 

necessários anos de trabalho intenso e com outra proposta turística totalmente 

diferente da atual. Foi o Lineu quem disse a Agostinho da Grande Família que “com 

o dinheiro que tenho só posso ir a Cabo Frio”. Esse já sabia o que os nossos 

gestores ainda não viram.   
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ANEXO B – Principais atrativos turísticos naturais e culturais de Cabo Frio 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo 

 

 Forte São Matheus 

 Igreja de São Benedito 

 Bairro da Passagem 

 Câmara Municipal 

 Charitas – Casa de Cultura José de Dome 

 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assumpção 

 Casa Atelier Carlos Scliar 

 Convento Nossa Senhora dos Anjos 

 Mirante e Capela Nossa Senhora da Guia 

 Ponte Feliciano Sodré 

 Estátua do Anjo Caído 

 Fonte do Itajurú 

 Dormitório das Garças 

 Fazenda de Campos Novos 

 Museu do Surf 

 Rua dos Biquínis 

 Terminal de Barcos 

 Ilhas (do Japonês, dos Papagaios, dos Pargos, Dois Irmãos, Comprida) 

 Praia do Forte 

 Praia do Peró 

 Praia das Conchas 

 Praia Brava 

 Praia de São Bento 

 Praia do Siqueira 

 Praia do Sudoeste 

 Praia das Dunas 

 Praia do Foguete 

 Praia das Palmeiras 
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ANEXO C - Imagens da Cidade de Cabo Frio 

Fonte: Página oficial na Internet da Secretaria de Turismo do Município     

(Cabo Frio Turismo) 

 

 
Calçadão / Deck – Praia do Forte 

 

 
Carnaval / Brincareta – Teatro Municipal ao fundo 

 

 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos 
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Ilha do Japonês, com Praia do Forte ao Fundo 

 

 
Praia do Forte 

 

 
Praia do Peró e Praia das Conchas, ao fundo 


