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RESUMO

Tomando a dimensão socioespacial do turismo como ponto de partida, investigou-se
o processo de turistificação em Guapimirim, município da Região Metropolitana da
Cidade do Rio de Janeiro e que compõe a região turística Serra Verde Imperial. O
intuito foi compreender como a narrativa turística proposta pela GuapimirimTur,
primeira agência de turismo receptivo do município, dialoga e converge com o senso
de pertencimento e a identidade territorial dos moradores, assim como com as
tomadas de decisão do poder público municipal e do trade turístico local. Para o
desenvolvimento desta investigação, de abordagem qualitativa e caráter exploratório,
foram utilizados diferentes instrumentos de pesquisa, como levantamento
documental, pesquisas bibliográficas, questionário on-line (survey), entrevistas
semiestruturadas, análise de conteúdo e a observação participante. Evidenciou-se
que o patrimônio natural, cultural e histórico do município, envolto de expressões que
reforçam os sentimentos de orgulho, apropriação e pertencimento, compõe de
maneira significativa a narrativa turística proposta pelo empreendimento social, que
deu novamente visibilidade ao turismo local dentro e fora de Guapimirim, trazendo à
tona a potencialidade do município e motivando outros atores e agentes a
contribuírem com o trade turístico local. A partir disso, o poder público buscou
acompanhar esta nova demanda e começou a investir mais esforços em relação à
atividade, tratada também nesta pesquisa como um complexo fenômeno. É
perceptível que o momento é apropriado para efetivar um planejamento turístico
consistente no município com o envolvimento da população. Foi possível aferir
também que há em curso transformações na percepção e na atitude de moradores
com o território. A pesquisa evidencia ainda que a narrativa turística proposta pela
agência impulsiona o processo de ressignificação em curso, contribuindo com a
construção de uma nova identidade territorial em Guapimirim – que estaria deixando
de ser um “lugar de passagem” para se tornar um destino turístico, conforme alguns
moradores o compreendem.
Palavras-chave:

Guapimirim-RJ. Narrativa Turística. Turismo. Território.

ABSTRACT

Taking the socio-spatial dimension of tourism as a starting point, this study investigated
the process of touristification in Guapimirim, a municipality in the Metropolitan Region
of the Rio de Janeiro City that makes up the Serra Verde Imperial tourist region. The
aim was to understand how the tourist narrative proposed by GuapimirimTur, the first
receptive agency of the county, dialogues and converges with the sense of belonging
and territorial identity of the residents, as well as with the municipal government’s and
the tourist trade’s decision-making. In order to develop the research, which presents a
qualitative approach and has an exploratory character, different methodologies were
used, such as documentary survey, bibliographic research, online questionnaire
(survey), semi-structured interviews, content analysis and participant observation. It
became evident that the natural, cultural and historical heritage of the municipality,
surrounded by expressions that reinforce the feelings of pride, appropriation and
belonging, significantly composes the tourist narrative proposed by the social
enterprise, which, once again, brought visibility to local tourism inside and outside
Guapimirim, revealing the potential of the municipality and motivating other actors and
agents to contribute to the local tourist trade. From this point forward, the government
sought to follow this new demand and decided to devote more efforts towards the
activity, also treated in this research as a complex phenomenon. It is noticeable that
the present moment is appropriate to carry out consistent tourism planning in the
municipality, involving the population. It was also possible to verify that there are
ongoing transformations in the residents’ perception and attitude regarding the
territory. The research also shows that the tourist narrative proposed by the agency
drives the ongoing reframing process, contributing to the construction of a new
territorial identity in Guapimirim. Hence, our city would no longer be a “place in the
middle of the way”, it would become a tourist destination itself, as some residents
already see it.
Key Words:

Guapimirim-RJ. Touristic Narrative. Tourism. Territory.
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INTRODUÇÃO
Observar o processo de turistificação de um município brasileiro relativamente
jovem que vem ganhando, nos últimos anos, mais destaque no cenário turístico,
embora desafiador devido à ausência de análises e referências (inclusive
acadêmicas), pode ser fundamental para a produção de conhecimento acerca do
desenvolvimento de destinos ainda não inseridos efetivamente no mercado. É
também uma oportunidade de observar e antever possíveis impactos culturais,
sociais, econômicos, ambientais, dentre outros. O fato é que investigações sobre
processos de turistificação podem revelar inúmeras nuances envolvidas na promoção
de regiões e municípios a partir da apropriação de espaços por meio do turismo.
Para Fratucci (2007, p. 2), o turismo se baseia em “deslocamentos de
indivíduos pelo território, sozinhos ou acompanhados, sempre em movimentos de ida
e volta, portanto temporários. É essa mobilidade espacial que mais o caracteriza e,
que o torna um dos fenômenos mais marcante das sociedades atuais”. Tomando esta
dimensão socioespacial como ponto de partida, pretende-se investigar as narrativas
em torno do processo de turistificação em Guapimirim, município da Região
Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro e que compõe a região turística Serra
Verde Imperial (SETUR; TURISRIO, 2018), ao lado de Teresópolis, Petrópolis, Nova
Friburgo e Cachoeiras de Macacu.
Figura 1 – Escala ilustrativa do Rio de Janeiro e da região Serra Verde Imperial
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Fonte: Setur e Turisrio (2018)
Acredita-se que a partir da valorização de espaços antes desconhecidos ou
não reconhecidos pela maioria da população guapimiriense, sobretudo relacionados
ao patrimônio natural, cultural e histórico do município, venha ocorrendo um processo
de ressignificação daquele território – o que poderia estar alterando a percepção e a
relação dos moradores com o próprio lugar. Para Haesbaert e Limonad (2007, p. 42),
“os homens, ao tomarem consciência do espaço em que se inserem (visão mais
subjetiva) e ao se apropriarem ou, em outras palavras, cercarem este espaço (visão
mais objetiva), constroem e, de alguma forma, passam a ser construídos pelo
território”. Surge a necessidade de compreender como este processo recursivo1
poderia estar dialogando com o senso de pertencimento de parte da população em
relação ao território que vem sendo “redescoberto”, [re]construindo uma identidade
territorial e/ou evidenciando algumas já existentes. Ainda segundo os autores,
o território possui tanto uma dimensão mais subjetiva, que se propõe
denominar, aqui, de consciência, apropriação ou mesmo, em alguns casos,
identidade territorial, e uma dimensão mais objetiva, que pode-se denominar
de dominação do espaço, num sentido mais concreto, realizada por
instrumentos de ação político-econômica. (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p.
42 e 43).

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em 2019 Guapimirim contabilizava pouco mais de 60 mil moradores (IBGE, 2019a). O
município abriga o maior trecho de manguezal do estado do Rio de Janeiro e o único
ainda preservado em todo o entorno da Baía de Guanabara, mais precisamente na
Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, que também contempla os
municípios de Magé, Itaboraí e São Gonçalo. Passam por ali cerca de 60% do volume
de água limpa que desemboca naquele ecossistema, fazendo um contraponto aos
milhões de litros de esgoto despejados a cada segundo (NITAHARA, 2016). Em outro
extremo de seu território fica o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com suas
principais montanhas localizadas em Guapimirim, como Dedo de Deus (símbolo do

“Um processo recursivo é um processo em que os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas
e produtores daquilo que os produziu” (MORIN, 2001, p. 108). Ou seja, o efeito passa também a ser
causa, assim como a causa em algum momento torna-se efeito. No caso do contexto aqui analisado,
acredita-se que, à medida em que uma outra narrativa repleta de símbolos e significados passa a ser
utilizada por diferentes atores e agentes com o intuito de (re)conhecer determinado território, podem vir
a ocorrer naquele contexto alterações significativas na relação dos habitantes com espaços até então
ignorados ou desconhecidos.
1
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montanhismo brasileiro), Agulha do Diabo, Escalavrado, Garrafão, Cabeça de Peixe
e Pedra do Sino (ponto mais alto do município e do próprio maciço de montanhas).
Enquanto a região serrana de Guapimirim fora historicamente atrelada a Teresópolis,
município vizinho, a região de baixada parece ter permanecido em um tipo de limbo
geográfico, de certa forma “esquecida” pelas autoridades e não “apropriada” pelos
municípios vizinhos Magé e Itaboraí. Estes dois eixos geográficos são pilares de um
aparente conflito identitário do município (Baixada Fluminense x Serra Verde
Imperial), sobretudo no momento em que este se volta ao mercado turístico.
Ressalta-se também que o autor desta dissertação está inteiramente envolvido
neste contexto, sendo o idealizador do projeto “Guapi no Mapa”, que no início de 2015
envolveu inicialmente cerca de 70 atores e agentes sociais2 e resultou na criação da
GuapimirimTur – primeira agência de turismo receptivo do município, marco do recorte
temporal proposto nesta investigação. Afastando-se do mito da neutralidade científica
(JAPIASSU, 1975), assume-se este lugar de fala com o compromisso ético e cidadão
de garantir a integridade da pesquisa acadêmica. Baseia-se também na visão do
antropólogo Gilberto Velho (1987) para admitir a possibilidade do pesquisador se
aproximar de um objeto que lhe é comum e com o qual tenha intimidade, tendo em
vista que, para ele, qualquer realidade, próxima ou distante, necessariamente
passaria pelo ponto de vista do observador. Ou seja, envolve sempre interpretação e
subjetividade, sendo necessário olhá-lo a partir de outros pontos de vista, operando
uma relação de estranhamento. Logo, ainda na visão do antropólogo, este tipo de
trabalho permite “observar o familiar e estudá-lo sem paranoias sobre a
impossibilidade de resultados imparciais, neutros”. (VELHO, 1987, p. 129).
A reflexão, embora não aprofundada, também passa pelo desenvolvimento
sustentável em sua forma mais ampla. Apesar do caráter hipotético do termo,
considera-se urgente a necessidade de repensar a lógica capitalista que acaba por
justificar a produção de riqueza limitada a uma ínfima parcela da população enquanto
desigualdades e injustiças não são amenizadas ou resolvidas, a fim de que se garanta
Optou-se por não utilizar as palavras “ator” e “agente” como sinônimos, tomando ambos como sujeitos
das práticas espaciais condicionadas e/ou de resistências (GAMALHO, 2016). “O ator, o agente e o
actante são centrais na compreensão geográfica a partir do lugar, do espaço vivido, das práticas
territoriais. E, ao agir reflexivamente, potencializam seu caráter de influenciar, transformar e significar
o espaço e os demais atores, agentes e actantes. Di Méo e Buléon (2007) discernem o ator enquanto
suas possibilidades e potencialidades de ação. Assim, o ator é um actante, definido como uma instância
que pode ser um indivíduo ou uma coletividade, dotada de forte capacidade de transformar o espaço
segundo seus interesses. A diferença está no maior alcance de ação do actante em relação ao agente.”
(GAMALHO, 2016, p. 6).
2

18

o princípio básico do bem-estar coletivo, considerando todo o meio ambiente no qual
o ser humano está inserido e é parte. Abrir-se a um fenômeno tão complexo como o
turismo sem que o caráter economicista domine as tomadas de decisão em torno da
atividade é um desafio, uma vez que esta lógica costuma anteceder a atividade e se
apropriar dela quando se tenta qualquer iniciativa.
Desde o início da operação da agência, tem-se revelado novos espaços
turísticos que se anteciparam ao planejamento, à implementação e à manutenção de
políticas públicas, programas e projetos voltados ao setor, podendo este processo
implicar também em aspectos negativos. Vale frisar que a potencialidade turística de
Guapimirim é observada há muitos anos por moradores, visitantes e pelo próprio
poder público, assim como a presença de turistas, como também será demonstrado
mais à frente. No entanto, acredita-se que a atuação da GuapimirimTur deu novos
contornos ao processo de turistificação do município. A iniciativa surgiu a partir de
uma experiência turística vivida pelo autor desta dissertação. Após cerca de 15 anos
de carreira na área da Comunicação Social, adquiriu-se também conhecimentos
empíricos sobre turismo durante um ano sabático durante o qual vivenciou
experiências turísticas nos mais variados destinos, lançando uma visão mais crítica
em relação à atividade e ao setor como um todo. A experiência aconteceu entre
novembro de 2013 e dezembro de 2014, resultando em uma viagem de baixo custo
por 24 países em cinco continentes, incluindo o Brasil.
Ao retornar à cidade-natal juntamente com a companheira, realizou um
mapeamento dos recursos e atrativos do município, no qual também identificou atores
sociais que poderiam atuar no turismo, como barqueiros, instrutores de rapel, guias,
cozinheiras, agricultores, motoristas etc. A ideia inicial era oferecer o levantamento ao
poder público municipal com o intuito de contribuir com a estruturação de algum plano
voltado para o desenvolvimento do turismo local. No entanto, como não obteve retorno
do então secretário municipal responsável pela pasta, este autor decidiu, por conta
própria, investir tempo em um projeto chamado “Guapi no Mapa”, vindo a resultar na
GuapimirimTur após mobilizar aproximadamente 70 pessoas, entre parceiros e
apoiadores – entre esses, as principais empresas locais dos ramos de gastronomia e
hospedagem. O negócio se estruturou como um empreendimento social3, tendo como

3

"...o conceito de empreendedorismo social está pautado na criação de valor social e na introdução de
inovações de metodologia, serviços ou produtos, as quais gerariam uma transformação social. A
inserção da dimensão econômica e da lógica de mercado abriu novas possibilidades para a atuação
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inspiração o turismo de base comunitária, a economia solidária e a educação
ambiental. No mercado, ganhou relevância dentro e fora do município, participando
de redes e projetos voltados para o setor, pautando também o poder público municipal.
A partir daí, percebe-se que turismo passou a ser cada vez mais priorizado por
gestores públicos, iniciativa privada e pela própria população, parte dela mais
recentemente organizada em torno da atividade.
Enxerga-se a construção de um território como resultante de duas dimensões:
uma mais material e ligada à esfera político-econômica, outra mais imaterial
ou simbólica, ligada sobretudo à esfera da cultura e do conjunto de símbolos
e valores partilhados por um grupo social [...] Num sentido mais simbólico, o
território pode moldar identidades culturais e ser moldado por estas, que
fazem dele um referencial muito importante para a coesão dos grupos sociais.
(HAESBAERT; LIMONAD, 2007, P. 49)

Considerando também que a compreensão do lugar faz parte da experiência
e da afinidade do indivíduo com o espaço que o cerca (TUAN, 1983), pergunta-se: de
que modo a narrativa turística proposta por uma agência de turismo, a partir do
compartilhamento e da (re)produção de narrativas por parte de outros atores, agentes
e instituições, relaciona-se com a percepção e a relação de moradores com o território
guapimiriense? Como a agência contribui com o processo de turistificação em curso
no município? Quais foram os desdobramentos práticos deste movimento em relação
ao planejamento turístico? Estas questões balizam a pesquisa, que tem como objetivo
geral compreender como a narrativa turística proposta pela GuapimirimTur entre junho
de 2015 e dezembro de 2019 dialoga e converge com o senso de pertencimento e a
identidade territorial dos moradores do município, assim como com as tomadas de
decisão do poder público municipal e do trade turístico local. Em relação aos objetivos
específicos, pretende-se:
•

Analisar o processo de turistificação no município de Guapimirim-RJ,
destacando os principais movimentos históricos e suas possíveis articulações
entre passado e presente;

•

Compreender como a atuação da GuapimirimTur contribuiu e vem contribuindo
com a turistificação do município, descrevendo como seu deu sua estruturação;

das organizações que até então contemplavam uma única dimensão (social ou econômica). Nesse
sentido, surgem novos termos para caracterizar iniciativas que operam na lógica de mercado, porém
com objetivos de geração de valor social: empresas sociais, negócios sociais e negócios inclusivos"
(ROSOLEN; TISCOSK; COMINI, 2015, p. 87).
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•

Analisar a governança do turismo local, apresentando as principais iniciativas
e movimentos do poder público municipal e da sociedade civil organizada;

•

Avaliar como (e se) a narrativa turística proposta pela agência contribuiu com
a (re)construção da identidade territorial do município a partir de alterações na
percepção e no senso de pertencimento de atores e agentes.

Segundo o IBGE, em 2017 o salário médio mensal dos trabalhadores formais
em Guapimirim era de 1,9 salários mínimos. Neste mesmo ano, a proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de apenas 12.9%. Já o percentual
de moradores com rendimentos mensais de até meio salário mínimo chegava a
37,2%, ou seja, mais de um terço dos munícipes (IBGE, 2019b). Em um contexto de
grandes carências sociais, como emprego, parte da população parece ainda enxergar
o poder público – e, consequentemente, a classe política – como “tábuas de salvação”.
Com o surgimento da primeira agência de turismo receptivo do município uma
antiga alternativa a este cenário começa a reascender. Para alguns munícipes, o
turismo poderia ser um dos poucos caminhos possíveis rumo ao desenvolvimento
humano, social e econômico de forma sustentável, tendo em vista o contexto
socioambiental no qual o município está inserido, com quase a totalidade de seu
território demarcado como área ambientalmente protegida. Surge, então, o paradigma
de o turismo, se encarado tão somente como uma atividade econômica, dar-se
somente pela lógica do capital, por meio de grandes investidores que tendem a
“empregar” parte dos moradores sem que estes assumam qualquer protagonismo
nesta trajetória, apesar de comumente o ônus de um destino turístico planejado
apenas com a intenção econômica, o que tende a recair sobre quem é mais
socialmente vulnerável.
Compreender possíveis alterações na percepção e no senso de pertencimento
local a partir dos novos símbolos e signos relacionados ao território por meio da
narrativa turística, e dos desdobramentos já ocorridos a partir da atividade turística,
colocará luz sobre um tema pouco estudado. Esta reflexão dá subsídio aos
interessados no processo de turistificação do município a fim de desenvolver projetos
e ações que contribuam com o turismo local, ampliando a compreensão de
moradores, pesquisadores e gestores públicos a respeito do território.
As análises propostas também poderão contribuir para uma maior
compreensão de um município relativamente jovem, posicionado entre as regiões
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Metropolitana e Serrana e que resguarda espaços fundamentais para a proteção do
meio ambiente e para o fortalecimento da economia regional. Por reunir avaliações
tão complexas e pouco debatidas no cotidiano dos moradores, nas esferas pública e
privada e no próprio meio acadêmico, as conclusões desta pesquisa poderão, quando
publicadas e divulgadas, contribuir para a produção de conhecimento teórico e
empírico a respeito de Guapimirim.
A seguir, a dissertação se desdobra em três capítulos. No primeiro, é
apresentada a fundamentação teórica e metodológica, essencial para que se
alcancem os objetivos específicos desta pesquisa, assim como o objetivo geral,
contribuindo com o desenvolvimento das análises a serem realizadas. Esta parte é
um desdobramento da pesquisa bibliográfica sistematizada realizada somada a
reflexões, discussões e diálogos conceituais e metodológicos.
No segundo capítulo, busca-se no passado os principais movimentos históricos
que contribuíram e ainda influenciam no processo de turistificação em Guapimirim,
descortinando possíveis nuances deste contexto. Em seguida, serão descritos os
principais acontecimentos ocorridos na trajetória da GuapimirimTur, a fim de revelar
como se deu sua estruturação e quais foram os desdobramentos a partir disso,
sobretudo em relação a postura do poder público municipal, representado por dois
governos envolvidos no recorte temporal proposto. Ainda no segundo capítulo será
feita uma análise da governança do turismo no município com o intuito de avaliar o
papel da gestão pública, da iniciativa privada e da sociedade civil naquele contexto.
No terceiro capítulo serão apresentadas as diversas vozes envolvidas neste
processo. Na primeira seção, retoma-se o embasamento teórico a fim de compreender
o conceito de narrativa turística. Na seção seguinte, a narrativa turística proposta pela
GuapimirimTur será alvo de uma análise de conteúdo a partir das publicações
realizadas no Facebook entre junho de 2015 e dezembro de 2019. Nesta seção
também será demonstrado como esta narrativa ocorre na prática, a partir de dois
pontos de vista teóricos. Já na terceira e última seção do capítulo, serão apresentados
os resultados das entrevistas realizadas em campo em um exercício de diálogo entre
teorias que perpassam o turismo enquanto fenômeno e atividade.
Por fim, chega-se às considerações finais desta pesquisa, de abordagem
qualitativa e caráter exploratório. As principais reflexões e análises realizadas no
decorrer dos capítulos se encontrarão com as impressões e opiniões do autor sobre
os resultados obtidos em campo; a retomada dos princípios da pesquisa, agora sob
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uma nova perspectiva; e os comentários sobre possíveis limitações, contribuições e
encaminhamentos para a produção acadêmica e conhecimento científico.
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1 ALICERCES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

O objetivo deste capítulo é apresentar, já na primeira seção, a pesquisa
sistematizada realizada sobre as investigações alinhadas ao tema desta dissertação,
contemplando as abordagens teóricas e metodológicas utilizadas pelos autores, além
de seus principais resultados e contribuições. Para Lima e Mioto (2007), este
procedimento metodológico é de suma importância na produção de conhecimento,
sendo capaz de gerar a formulação de hipóteses ou interpretações que servirão de
ponto de partida para a pesquisa científica como um todo. Ainda segundo as autoras,
a pesquisa bibliográfica deve ser sempre realizada para fundamentar teoricamente o
objeto de estudo.
Embora na primeira seção sejam apresentadas algumas das metodologias
encontradas durante a pesquisa sistematizada a serem utilizadas nesta investigação,
optou-se por na segunda seção comentar aquelas que darão suporte às próximas
etapas da pesquisa, ainda que novas possibilidades metodológicas e conceituais
possam surgir durante seu desenvolvimento. Além do referido tópico a respeito das
metodologias, optou-se por abordá-las algumas delas também no decorrer dos
próximos capítulos, quando serão expostas as trajetórias implícitas neste processo,
como registro, organização de dados, cuidados éticos, limitações, desafios etc.

1.1 A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A análise foi realizada a partir de 16 artigos finais selecionados, publicados
entre 2005 e o primeiro bimestre de 2019, escolhidos após uma série de buscas,
filtragens e leituras feitas sob critérios explanados mais à frente, com foco em análises
empíricas e teóricas envolvendo os conceitos de narrativa turística e identidade
territorial. Em seguida, é feita uma avaliação crítica dos resultados obtidos, além do
apontamento de teorias, conceitos e metodologias mais recorrentes – que poderá dar
uma sólida base ao desenvolvimento desta dissertação.

1.1.1 Trajetória metodológica
Foram utilizadas cinco bases de dados para este estudo: Google Acadêmico
(Tabela 1), Scielo (Tabela 2), Publicações de Turismo (Tabela 3), Scopus (Tabela 4),
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Web of Science (Tabela 5) e Spell (que não apresentou resultados). Tal escolha é
justificada pela relevância dessas bases de dados no meio acadêmico, usabilidade e
eficácia dos filtros de busca. Optou-se por não delimitar esta pesquisa de forma
temporal, uma vez que logo de início se observou uma escassez de estudos sobre o
par de temas centrais investigado, resultando inicialmente em 211 artigos, a partir de
diferentes combinações de palavras-chave e operadores booleanos, conforme
exposto a seguir, considerando apenas as formas que apresentaram resultados:
Tabela 1 – Resultados da Busca na base de dados Google Acadêmico
Idioma
POR
POR
SPN

Palavras-chave
"narrativa turística" AND "identidade territorial"
"narrativa turística"
"narrativa turística" AND “identidad territorial”

Quantidade
1
39
1

SPN

“narrativa turística” AND “identidad” AND “territorio”

11

ENG

"tourism narrative" AND “territory” AND “identity”

83

ENG

"touristic narrative" AND “territory” AND “identity”

23

Total

158

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
Fonte das siglas: Agência Brasileira do International Standard Book Number
(ISBN)
Tabela 2 – Resultados da Busca na base de dados Scielo
Idioma

Palavras-chave

Quantidade

POR

narrativa turística

4

Total

4

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
Fonte das siglas: Agência Brasileira do ISBN
Tabela 3 – Resultados da Busca na base de dados Publicações de Turismo
Idioma

Palavras-chave

Quantidade

POR

narrativa turística

6

POR

identidade territorial

10

SPN

identidad territorial

7

ENG

territorial identity

2

Total

25

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
Fonte das siglas: Agência Brasileira do ISBN

25

Tabela 4 – Resultados da Busca na base de dados Scopus
Idioma

Palavras-chave

Quantidade

ENG

tourism narrative AND territorial identity

5

ENG

tourism narrative

8

Total

13

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
Fonte das siglas: Agência Brasileira do ISBN
Tabela 5 – Resultados da Busca na base de dados Web Of Science
Idioma

Palavras-chave

Quantidade

ENG

tourism narrative

5

ENG

“tourism narrative” AND “territory” AND “identity”

6

Total

11

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
Fonte das siglas: Agência Brasileira do ISBN
A primeira base utilizada foi o Google Acadêmico, uma vez que costuma
apresentar um número mais volumoso de artigos. No entanto, logo se percebeu uma
escassez de trabalhos envolvendo os termos “narrativa turística” e “identidade
territorial” – neste caso, somente um. O resultado se repetiu em espanhol. Já em
inglês, o uso do par de palavras-chaves não obteve retorno. Quando buscados
separadamente em português, notou-se uma discrepância: enquanto “identidade
territorial” apresentou 5.750 resultados, “narrativa turística” resultou em apenas 39
publicações (consideradas para a seleção inicial de papers). Em inglês, verificou-se o
uso de duas expressões: “tourism narrative” and “touristic narrative”, sendo a primeira
mais utilizada. A partir desta constatação, foi realizada uma busca por ambos os
termos juntamente com as palavras-chave “territory” and “identity”, com o intuito de
ampliar as possibilidades. Vale dizer que tais números expostos até agora não
consideram citações e patentes.
Na Scientific Electronic Library Online (Scielo), apenas a palavra-chave
“narrativa turística” obteve resultados (quatro). O mesmo ocorreu na base brasileira
Publicações de Turismo (seis), na qual optou-se por considerar também a busca
isolada do termo “identidade territorial”, que resultou em 10 trabalhos. O mesmo termo
em inglês apresentou dois resultados; em espanhol, sete. No SciVerse Scopus, da
Editora Elsevier, os termos em português e espanhol, mesmo isolados, não
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apresentaram resultados. Na busca em inglês, o par principal de palavras-chave
resultou em cinco trabalhos. Na Web of Science, conjunto de bases compiladas pelo
ISI (Institute for Scientific Information), as buscas em português e espanhol também
não apresentaram resultados. Em inglês, somente o termo tourism narrative sem
aspas apresentou ocorrências (cinco). Neste caso, optou-se por utilizar esta mesma
palavra-chave em conjunto com “territory” and “identity”, que resultou em seis
trabalhos. Na Scientific Periodicals Electronic Library, a Spell, não foram encontrados
trabalhos.
A seleção de artigos para análise final foi realizada a partir de três etapas de
exclusão (Figura 2), resultando em 16 diferentes tipos de trabalhos (Tabela 6).
Ressalta-se ainda que a taxa de aproveitamento da busca foi de 8%.
Figura 2 – Etapas do processo de seleção dos artigos

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)

Tabela 6 – Tipos de publicações resultantes dos trabalhos selecionados
NOME

QUANTIDADE

Artigo

11

Monografia, Tese ou Dissertação

5

TOTAL

16

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
É perceptível a ausência de trabalhos relacionados às temáticas aqui propostas
e uma consequente estagnação numérica na produção de artigos nos últimos 14 anos,
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conforme demonstra o Gráfico 1 a seguir, explicita certa carência de pesquisas
científicas que tratem sobre narrativa turística e identidade territorial, ainda que alguns
sinônimos possam ser utilizados no tratamento de temas semelhantes. Outra
observação interessante é que não há uma concentração de investigações realizadas
no Brasil – Das 16 aqui analisadas, somente sete ocorreram em âmbito nacional.
Outros quatro estão ligados a diferentes países da América, três na Europa e dois na
Ásia. Em relação ao idioma, dez artigos foram escritos em português, quatro em inglês
e dois em espanhol. Ao todo, 22 pesquisadores estão envolvidos nos 16 artigos
analisados. Frisa-se ainda que toda a organização e sistematização do trabalho foi
feita em planilhas do software @Excel, da Microsoft Corporation, a partir do qual
também se extraiu os dados aqui apresentados por meio de fórmulas e
funcionalidades oferecidas pelo programa.
Figura 3 – Demonstrativo da evolução de publicações nos últimos anos

Fonte e Crédito: Próprias do Autor (2019)
1.1.2 Os múltiplos olhares das pesquisas analisadas
As análises a seguir foram realizadas a partir de uma leitura interpretativa dos
artigos selecionados, conforme Lima e Mioto (2007), citando Salvador (1986), que
afirmam ser esta a etapa mais complexa da pesquisa bibliográfica, pois tem como
objetivo:
[...] relacionar as ideias expressas na obra com o problema para o qual se
busca resposta. Implica na interpretação das ideias do autor, acompanhada
de uma inter-relação destas com o propósito do pesquisador. Requer um
exercício de associação de ideias, transferência de situações, comparação
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de propósitos, liberdade de pensar e capacidade de criar. O critério norteador
nesse momento é o propósito do pesquisador. (LIMA; MIOTO, 2007, p. 41).

Vale ressaltar que esta seção está subdivida em três partes. O objetivo, além
de organizar o conteúdo apresentado e facilitar a compreensão do leitor a partir de
três blocos de análises, é reunir os artigos em grupos temáticos identificados a partir
das abordagens mais predominantes nos trabalhos selecionados. Tal classificação,
no entanto, em nenhum momento foi indicada por seus respectivos autores e autoras,
sendo de total responsabilidade do autor desta dissertação. Portanto, as investigações
foram analisadas e identificadas dentro de três possíveis contextos mais evidentes
apresentados aqui e desenvolvidos à frente: 1 – Comunicação, Marketing e Turismo;
2 – Desenvolvimento turístico e gestão pública; 3 – Representações, percepções e
atitudes.

1.1.2.1 Comunicação, Marketing e Turismo
No artigo "Narrativas turísticas - imaginário e mídia na experiência urbana do
turismo", de Débora de Paula Falco, é realizada uma análise de publicações da
Viagem e Turismo com foco na narrativa empregada em reportagens sobre Nova
York, somente nos cinco casos em que a cidade estampara a capa da revista
especializada. A partir de uma série de categorizações, a autora busca observar a
interação entre mídia e turismo, partindo do princípio de que a experiência turística
pode ser influenciada pelos meios de comunicação a partir de imaginários e
identidades criadas a respeito de determinado lugar ou região. A autora saliente que
“na narrativa turística parece predominar a cidade dos sonhos e desejos do indivíduo,
visto que o turismo se nutrirá fundamentalmente do caráter lúdico das cidades e do
movimento humano. Todavia, isto não faz da cidade narrada pelo turismo uma cidade
menos real.” (FALCO, 2011, p. 30).
De acordo com Falco (2001), os jornalistas que vivenciam as experiências e
assinam tais publicações assumem um papel de “turista-narrador-repórter”. Do outro
lado, haveria o “leitor/turista”, que a pesquisadora compreende não apenas como um
consumidor – mas, também, como um produtor de sentidos. Ou seja, distante de um
possível perfil que esteja passivo e alheio às narrativas envolvidas no contexto em
questão, o que pode ser considerado uma relação dialógica e recursiva, na qual o
sujeito é influenciado pelas reportagens quando decide experenciar um destino ao
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mesmo tempo em que atua na produção de conteúdo sobre o mesmo ao realizar a
viagem, influenciando também outras pessoas e cooperando na construção da
imagem de determinado lugar. Sobre este processo de construção, a autora afirma:
[...] as cidades são constituídas e percebidas através dos discursos feitos
sobre elas. Estes discursos são provenientes da literatura, do cinema e de
outras formas de comunicação dentre as quais salientou-se o jornalismo
turístico [...] a narrativa jornalística sobre o urbano como atrativo turístico
aparece como mais uma forma de (re)construir imaginários urbanos e
turísticos na sociedade contemporânea. (FALCO, 2011, p. 14).

A promoção turística das cidades também é discutida no artigo “As narrativas
turísticas das identidades-consumo de cidades no espaço virtual”, de Larissa Prado
Rodrigues e Vinícius Moisés Rodrigues Semião. Com um recorte temático voltado
exclusivamente ao ambiente online, os pesquisadores definiram como objetivo
analisar as narrativas turísticas no ambiente virtual considerando o patrimônio material
e imaterial, tido por eles como representativos e identitários, de três municípios
turísticos do nordeste brasileiro: Olinda (PE), Recife (PE) e Salvador (BA). Segundo
eles, “identidades-consumo” são formatadas a partir de diversos elementos
identitários analisados e percebidos em contextos específicos por atores sociais
enquanto planejadores do turismo. Estes, por sua vez, representariam instituições que
objetivam o incentivo ao consumo por parte da demanda interessada nas experiências
turísticas ofertadas.
Para os autores, este processo ocorre também a partir de narrativas que
expressam “bens e práticas característicos de grupos sociais já existentes,
transformados ou inseridos por meio das dinâmicas culturais” (RODRIGUES;
SEMIÃO, 2016, p. 38) – neste caso, transformados em um tipo de mercadoria voltado
para atender a demanda de turistas. Os pesquisadores explicam:
Portanto, as identidades-consumo existentes e construídas a partir de
patrimônios culturais materiais e imateriais ao longo do tempo são frutos de
transformações das práticas, bens culturais e processos de gentrification, que
se tornam objetos de desejo de consumo em potenciais turistas por meio das
diversas narrativas (re)produzidas através de imagens, sons e descrições
textuais. As diferentes narrativas acerca de identidades por vias tecnológicas
apresentam-se como fatores motivadores no que tange ao consumo das
identidades-consumo no turismo de experiência, a partir das peculiaridades
trabalhadas em um contexto de concorrências inter-cidades. (RODRIGUES;
SEMIÃO, 2016, p. 39).

A investigação em questão avança para uma reflexão sobre Marketing e
Comunicação Turística, tida pelos pesquisadores como uma mediadora entre
produção e consumo de identidades de grupos sociais, o que também resultaria na
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criação de imaginários a partir de imagens, descrições textuais etc. Após algumas
explanações sobre os três municípios avaliados, Rodrigues e Semião (2016)
destacam o importante papel da narrativa turística na consolidação e divulgação das
identidades-consumo de uma localidade, tendo em vista seu posicionamento frente a
uma escala global de cidades que acabam por competir pelo público consumidor –
neste caso, o turista. E vão além sobre o papel da narrativa turística. Para eles, ao
subsidiar o processo de incentivo ao consumo por parte da demanda turística, tal
recurso estará também incentivando, a partir dos deslocamentos envolvidos, uma
troca de experiências baseada em vivenciar o outro, na qual os locais se “encontram
com as alteridades que fazem firmar sua própria identidade; desenvolvem-se grandes
oportunidades de crescimento e aprendizado a partir do diferente e de culturas outras;
e sobretudo, constitui-se um importante papel socializador a partir da prática do
turismo de experiência.” (RODRIGUES; SEMIÃO, 2016, p. 46).
A comunicação turística pautada na experiência também é o ponto de partida
de Susana Wichels (2013) no artigo “A experiência sensorial na comunicação
turística”. A autora parte de uma abordagem teórica sobre o tema antes de analisar o
experencial marketing a partir da obra de Bernd Schmitt, autor de um livro com este
mesmo nome, publicado em 1999. Nele, o professor da Columbia University, em Nova
York, sugere cinco perspectivas sobre marketing experiencial: sense (perceber), feel
(sentir), think (pensar), act (atuar) e relate (relatar). Wichels explica cada um dos
módulos e ressalta que tal estratégia tem sido amplamente utilizada pelo mercado,
especialmente pelo setor turístico.
A pesquisadora inicia a partir daí um estudo de caso sobre o grupo Meliá Hotels
International, rede de hotel espanhola. Segundo Yin (2001, pág. 21), esse método dá
suporte a investigações que preservam “as características holísticas e significativas
dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações
internacionais e a maturação de alguns setores”. No final do artigo, embora admita o
turismo como um fenômeno complexo e transdisciplinar, a autora ressalta seu viés de
atividade que atende à satisfação de necessidades de evasão, emoção, crescimento
pessoal ou reconhecimento social no mundo contemporâneo. E conclui de forma
pragmática, com uma visão mercadológica:
A comunicação é fundamental para o setor turístico, como facilitador do
processo de distribuição e comercialização. Dada a natureza intangível do
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produto turístico a comunicação e o marketing têm como missão informar não
só das características utilitárias do produto, já intuídas pela maioria dos
consumidores em mercados desenvolvidos, mas essencialmente das suas
características experienciais, despertando um interesse que estimule uma
ação: reserva, compra ou consolidação do valor da marca. (WICHELS, 2013,
p. 491).

A tese “Examining Narratives of Place: Representations of Xinjiang in Tourism
and Geography Education”, de Michael Church (2010), investiga como a região
autônoma de Xinjiang, onde está concentrada a minoria uigur, no noroeste da China,
é representada na literatura de turismo e educação geográfica. O pesquisador analisa
e questiona as narrativas promovidas pelo empreendimento turístico apoiado pelo
governo chinês sobre o lugar, que na visão do autor são “limitadas” e “distorcidas”.
Voltadas para o público estrangeiro, sobretudo que fala o inglês, Church utilizou um
dos métodos da análise de conteúdo para avaliar folhetos turísticos, livros didáticos e
guias regionais, nos quais busca investigar as representações narrativas de Xinjiang
com o intuito de caminhar em direção a uma compreensão mais ampla da região, para
além dos estereótipos produzidos e reforçados pelas narrativas vigentes. Para o autor,
o significado do espaço depende de suas funções simbólicas e sociais. A chave para
esta compreensão seria o conceito de representação, o processo de tornar algo
inteligível ou identificável4.
No decorrer do trabalho, o pesquisador se volta mais a propor a importância da
educação geográfica em escolas como uma oportunidade de fazer frente ao uso de
narrativas, segundo ele, “homogeneizadas” e “não-problemáticas” no território chinês
– chegando a propor outro tipo de abordagem em sala de aula sobre a diversidade
étnica em Xinjiang.
Parte-se, então, para o artigo Primeiro chão, primeira missa... o umbigo do
mundo, de Moabe Breno Ferreira Costa (2005), que apresenta uma abordagem sobre
a formação do imaginário turístico a partir de produtos comunicacionais. O contexto
da investigação é Porto Seguro, na Bahia. O autor faz um paralelo e ao mesmo tempo
um contraponto entre o atual imaginário do local, a intertextualidade entre
comunicações turísticas sobre o destino em questão e a percepção de turistas após o
visitarem, identificando tal interpretação como uma ressignificação das imagens

4

The meaning of space depends on its symbolic and social functions. Key to this understanding of
space is the concept of representation, the process of rendering something intelligible or identifiable.
(CHURCH, 2010, p. 7).
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apresentadas no local. Para o pesquisador, a formação do imaginário de Porto Seguro
envolve tanto processos comunicacionais quanto práticas sociais, ocorrendo em três
momentos consecutivos. São eles:
[...] como o primeiro momento, o da Inauguração, a Carta de Caminha,
reconhecida como a primeira comunicação oficial sobre o local. No segundo
momento, identifica-se esse imaginário a partir dos processos
comunicacionais voltados para a promoção e a propagação da atividade
turística no município, sendo, então, o momento da Propagação. O terceiro e
último momento aqui definido é o da Legitimação, que corresponde ao
pensamento dos turistas sobre o local e as práticas turísticas ali evidenciadas
[...] (COSTA, 2005, p. 3).

Na visão de Costa, a intertextualidade entre a carta de Pero Vaz de Caminha e
as comunicações turísticas formam um conjunto de ideias representativas sobre Porto
Seguro que, ao serem utilizadas pelos agentes envolvidos no processo de construção
de imagem do local de forma restritiva com foco na divulgação do turismo, restringem
possibilidades de outros aspectos do destino serem percebidas – principalmente
aqueles tidos como negativos, voltados mais para o cotidiano local. O autor ressalta
que é impossível evitar uma construção seletiva da sociedade pelos meios de
comunicação frente à complexidade dela. Por outro lado, reconhece que “a própria
seleção dos fatos, pelos produtores, autores e jornalistas, evidencia alguns aspectos
mais relevantes, que traduzem e transmitem uma realidade, tornando-se um fator de
mediação entre a totalidade dos aspectos locais e a imaginação das pessoas”.
(COSTA, 2005, p. 9). Ele acredita que o discurso das comunicações apresentadas em
Porto Seguro pode:
[...] tornar-se um subsídio para que o turista e a população local construa em
seu imaginário a visão de que o município corresponda apenas a um local
receptivo e acolhedor. Conforme Debord (1997), essas produções imagéticas
podem estabelecer uma relação social entre turistas e o local, constituindo
um processo de espetacularização da cultura, que imputa aos sujeitos
envolvidos uma consciência tal, que o(s) espetáculo(s) torna(m)-se parte da
sociedade delimitada por uma visão de mundo, então, objetivada. O
espetáculo simultaneamente representa o resultado e o projeto de um modo
de produção existente, que, pelas comunicações, representam um modelo
atual de vida existente no local, de modo que sua sociedade torna-se uma
unidade compartimentada em realidade e imagem. [...] (COSTA, 2005, p. 11).

O pesquisador prossegue alertando que, quando confrontado com a realidade
vivida e percebida pelo turista, tal discurso pode resultar em divergentes concepções
e significados para o espaço em questão. Citando Hall (2003), fala rapidamente sobre
os momentos de “codificação” e “decodificação” no processo comunicacional, e parte
para a conclusão do artigo reconhecendo que a interrelação e divulgação de textos e
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imagens compõem a formação de um imaginário com o passar dos tempos e que este
pode vir a influenciar os receptores em relação ao destino divulgado, fomentando
práticas socioeconômicas em seu âmbito. Costa (2005) ratifica a necessidade de se
compreender de maneira mais ampla a cidade, “buscando delimitar suas
características principais e suas potencialidades turísticas de modo a evidenciar as
possíveis práticas e, então, estabelecer processos comunicativos direcionados para
as respectivas comunidades turísticas e para as comunidades locais” (COSTA, 2005,
s.p.).
No último artigo avaliado nesta subseção, La contribución del paisaje visual en
la generación de marcas territoriales, de Joan Nogué e Jordi de San Eugenio Vela, a
paisagem é tida como o principal elemento na representação física e simbólica do
território. Os autores pontuam a profissionalização dos processos de promoção de
lugares e criação de histórias territoriais ocorrida nos últimos anos e buscam situar o
consumo visual dessas paisagens no marco das novas estratégias de promoção do
território. A partir de uma revisão de literatura, tentam evidenciar o papel
desempenhado pela paisagem e sua capacidade de construção simbólica para a
produção de imaginários geográficos projetados por meio de marcas associadas a
determinado lugar, tendo como questão central a representação competitiva do
espaço geográfico na pós-modernidade, quando os destinos passam a disputar a
atenção do público consumidor – neste caso, por meio do turismo. Para os autores, a
nova cultura de consumo própria da etapa pós-moderna situa os espaços nas lógicas
da circulação efêmera de anseios e desejos das novas sociedades, com as quais os
lugares se tornam, propriamente, objetos de consumo. Nesse momento, os territórios
começam a competir com objetivos que vão além da atração de turistas. Os níveis
iniciais de informação e promoção do território evoluem para novas abordagens que
despertam a persuasão e a emoção do espaço, cujo objetivo principal é a atração de
investimentos permanentes, principalmente através da comercialização de uma
imagem de marca (identidade) competitiva5 (NOGUÉ; VELA, 2017).

5

[...] la nueva cultura de consumo propia de la etapa posmoderna sitúa a los espacios en las lógicas
de circulación efímera de anhelos y deseos de las nuevas sociedades, con lo que los lugares se
convierten, propiamente, en objetos de consumo. En este punto, los territorios comienzan a competir
con objetivos que van más allá de la captación de turistas. Los niveles iniciales de información y
promoción del territorio evolucionan hacia nuevos planteamientos que despierten la persuasión y la
emoción del espacio, que tienen por objetivo principal la atracción de inversiones permanentes,

34

Os pesquisadores prosseguem a investigação articulando diferentes visões
(teorias e conceitos) sobre a construção de marca territorial (landscape branding) e
seus desdobramentos. Todos os conceitos apresentados, segundo Nogué e Vela,
demonstrariam a contribuição da paisagem para a produção de interpretação de
lugares, definindo sua essência, dotando-os de sentido e até transformando-os em
espaços únicos e memoráveis. Para eles, embora a incursão do marketing no campo
de atuação dos lugares tem se dado como mera perpetuação de estereótipos
relativamente simplistas e até mesmo como uma simplificação desastrosa da
complexidade geográfica (PORTER, 2013, 2016 apud NOGUÉ, VELA, 2017), é fato
também de que estudos apontam para a geração de valor a partir de estratégias de
marca concebidas, no que diz respeito à perpetuação de valores paisagísticos e
consciência ambiental.

1.1.2.2 Desenvolvimento turístico e gestão pública

A visão de Patrícia Feronha Wielewicki (2011) segue nesta mesma direção: as
marcas territoriais podem ser um fator capaz de alavancar economias a partir de uma
coerente projeção da identidade e da imagem de determinado território, tornando-se
também um importante instrumento de desenvolvimento turístico. Em seu artigo O
estudo das marcas territoriais em prol do desenvolvimento turístico: o caso de
Guimarães, capital europeia da cultura em 2012, a pesquisadora utiliza a análise de
imagens para detectar forças, fraquezas e oportunidades de intervenção no turismo
da histórica cidade portuguesa, apresentando um estudo de caso baseado em
entrevistas com moradores, visitantes e divulgadores da comunicação turística no
destino. Ao ensaiar sobre o conceito de marca territorial, a autora diz:
A identidade dos espaços urbanos é composta por diferentes atributos que
constituem a base dos processos de construção de imagem e por
consequência das marcas dos territórios. Estas últimas têm a capacidade de
consubstanciar e valorizar essa identidade promovendo identificação e
envolvimento com os públicos e simultaneamente distinguindo-a de outros
territórios. (WIELEWICKI, 2011, p. 137).

principalmente a través de la comercialización de una imagen de marca (identidad) competitiva (Anholt,
2010). (NOGUÉ; VELA, 2017, p. 149).
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Ainda segundo a pesquisadora, “uma vez configurada, uma marca territorial
torna-se um artefato de valorização/desvalorização dos territórios, podendo estar a
serviço de estratégias competitivas em ambientes concorrenciais, como também de
valorização interna” (WIELEWICKI, 2011, p. 137). Por estarem no centro do debate
sobre a competitividade dos territórios, as marcas atribuídas a eles despertariam
especial interesse em estudos desenvolvidos junto às cidades potencialmente
turísticas – como é o caso de Guapimirim-RJ, campo de estudo da dissertação em
questão. Já no caso de Guimarães, a autora diz que a localidade pretende ir além do
título de cidade histórica e ser tornar uma referência na produção de conhecimento,
despertar de talentos e criação de oportunidades. Ao confrontar tal desejo e empenho
com a imagem mental entre o grupo de receptores das divulgações sobre a cidade,
depara-se com a vertente histórica como sendo seu principal atrativo. Além disso,
frente ao estímulo do poder público de se criar novos atrativos e narrativas, a
pesquisadora encontrou um ambiente no campo pouco propício a se abrir para
mudanças, uma vez que a maioria de um grupo específico de moradores
entrevistados imagina a cidade com poucas alterações no futuro.
Wielewicki (2011) ressalta que, ao ser considerada a Capital Européia da
Cultura em 2012, surgira ali uma oportunidade de Guimarães se afirmar como um
relevante centro histórico-cultural e também como uma cidade dinâmica e
contemporânea, capaz de conciliar o passado e o futuro. Para ela, a percepção da
imagem de marca da cidade é bastante positiva, embora estivesse àquela altura
desalinhada com os objetivos dos promotores do turismo local.
De acordo com os resultados, Guimarães é enquadrada em uma “categoria”
de cidade carregada de adjetivos como pequena, calma, antiga, mas, no
entanto, ficou evidente que o desejo dos emissores é de criar uma nova
“categoria”, a das cidades: antigas, pequenas, calmas, inovadoras e
dinâmicas. Entende-se que para isso, ações conjuntas devam ser
desenvolvidas buscando atingir este objetivo, considerando as visões dos
receptores na elaboração de estratégias e planos de intervenção turística no
território. (WIELEWICKI, 2011, p. 145).

A atuação por parte do poder público também é o alvo da investigação Gestão
municipal e ações integradas para o fortalecimento do turismo no território Quarta
Colônia, RS, Brasil, de Dalva Maria Righi Dotto, Adriele Carine Menezes Denardin,
Mônica Elisa Dias Pons e Caroline Ciliane Ceretta. As pesquisadoras olham para o
turismo como um elemento de desenvolvimento local que podem se tornar roteiros
integrados, impulsionados pela governança local, com a oferta de bens e serviços que
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compõem o produto turístico juntamente com a iniciativa privada. A partir daí, buscam
analisar o quanto a atividade é compreendida como parte das discussões em torno do
desenvolvimento da região, tendo em vista que, segundo elas, as lideranças políticas
dos municípios envolvidos se utilizam de uma narrativa pautada no desenvolvimento
territorial a partir do desenvolvimento turístico – fato que, no desenrolar da pesquisa,
mostra-se frágil e pouco alinhada com a realidade. Neste artigo, assim como no
anterior, a análise de discurso também figura entre as metodologias utilizadas.
As autoras enxergam a criação de um roteiro turístico como uma oportunidade
para que a comunidade local atue de forma ativa no processo de construção social
daquele território. Ainda segundo elas, “espera-se que no momento da inserção da
atividade turística num destino ocorra a capacidade de multiplicação e distribuição de
renda, e também a valorização da identidade local e outros efeitos evidenciados pela
sua natureza compósita” (DOTTO et al., 2018, p. 140). O artigo não avança na reflexão
envolvendo turismo e território, apresentando em seguida o desenrolar das entrevistas
e análises realizadas, com foco na ausência de projetos de desenvolvimento turístico
envolvendo os gestores públicos dos municípios que compõem a região de Quarta
Colônia.
O artigo De bairro sur a Patrimônio Mundial de la Humanidad Patrimonialización del barrio histórico de Colonia del Sacramento – Uruguay, de Laura
Ibarlucea (2015), o objeto investigado é o processo de patrimonialização do centro
histórico de Colônia do Sacramento e sua relação com o turismo, sendo este um dos
principais destinos turísticos do Uruguai. A autora ancora a investigação em um
conceito de patrimonizalização, de Jean Davallon (2012), identificando as principais
nuances da consolidação da cidade como atração turística, como o que ela chama de
narrativa patrimonial. Após uma breve caracterização do campo, a pesquisadora
avalia o desenvolvimento do local enquanto patrimônio e o processo que ocorrera em
paralelo de desenvolvimento do turismo cultural. Ibarlucea (2015) acredita que, por
meio do patrimonialismo, o centro histórico de Colônia adquire um novo status. Este,
por sua vez, passaria a definir novas formas de vinculação com patrimônio, diferentes
das previamente estabelecidas, novos usos e significados que, a partir de então,
implicariam em uma mudança na relação com tal patrimônio. Essa mudança implica
uma modificação das condutas impostas aos sujeitos em relação ao bem. Tal é o caso
de como se configura a narrativa patrimonial e seu vínculo com a constituição da
identidade - no caso do bairro histórico de Colonia del Sacramento é importante
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lembrar, além disso, que essa constituição identitária está atravessada pelo caráter
de Patrimônio Mundial que acompanhar o sítio. Como parte do repertório patrimonial
uruguaio, Colonia del Sacramento, configurou sua narrativa a partir de um conjunto
de marcos ou, do que foi chamado aqui, dispositivos memoriais6 (IBARLUCEA, 2015).
A autora também busca no filósofo Deleuze (1990) a conceituação de
dispositivo, referindo-se aos dispositivos memoriais como elementos materiais e
discursivos que dariam forma à narrativa do bairro histórico de Colônia do
Sacramento. Tais elementos, segundo ela, agem como modeladores de gestos,
comportamentos, opiniões e relações dos sujeitos com o meio ambiente, formando
uma rede de significados.
A pesquisadora conclui que o processo de patrimonialização do bairro histórico
resultou em uma transformação na maneira como o espaço é percebido e vivido
principalmente pela comunidade a partir de uma ressignificação do lugar com foco em
seu valor patrimonial – tornando Colônia do Sacramento um Patrimônio da
Humanidade (1995).
Quem também elege o patrimônio como temática é Johanna Stenersen, autora
do artigo Heritage and enterprise in community-based tourism: the case of Kyrgyzstan,
publicado em 2006. A pesquisadora analisa grupos de Turismo de Base Comunitária
(TBC) em duas aldeias do Quirguistão a partir de uma abordagem antropológica
apoiada em instrumentos de pesquisa como observação participante e entrevistas em
profundidade. O estudo examina a relação entre empresa e patrimônio na produção
do turismo de base comunitária a partir do destino turístico e da narrativa turística,
buscando compreender possíveis influências no desenvolvimento sociocultural local.
Três questões importantes foram levantadas pela autora: 1 – como os próprios
membros se relacionam com o empreendimento turístico e qual é a sua percepção de
desenvolvimento? 2 – Quais são as experiências do turismo e como os destinos do
TBC são representados e como os membros se sentem em relação a essa imagem?
3 – Quais são seus pontos de vista sobre o que o empreendimento turístico deve
6

[...] este cambio implica una modificación de las conductas impuestas a los sujetos en relación al bien.
Tal es el caso de cómo se configura la narrativa patrimonial y su vínculo con la constitución de la
identidad –en el caso del barrio histórico de Colonia del Sacramento es importante recordar, además,
que esta constitución identitaria está atravesada por el carácter de Patrimonio mundial que acompanha
al sitio–. Como parte del repertorio patrimonial uruguayo, Colonia del Sacramento, ha configurado su
narrativa a partir de un conjunto hitos o, de lo que se ha denominado aquí, dispositivos memoriales.
(IBARLUCEA, 2015, p. 379).
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conter e como eles vivem a experiência? Tais perguntas tornam-se fundamentais para
Stenersen, uma vez que, para ela, o turismo transcende fronteiras econômicas,
políticas e simbólicas e é uma ferramenta poderosa na criação de novas narrativas, à
medida que os lugares se tornam destinos turísticos, míticos e reais7. A pesquisadora
prossegue com uma análise mais descritiva, com poucas citações a outros atores,
apresentando um olhar em consonância com os demais trabalhos até aqui analisados,
embora em um contexto diferente, sob a ótica do Turismo de Base Comunitária. Por
meio do TBC, seus membros também contribuem para aumentar a influência local
sobre a “textura da memória” e sua “organização iconográfica, arquitetônica e textual”
(Young, 1988: 173). O turismo, como narrativa e prática, reforça a importância da
memória sólida: de locais e paisagens - ambos monumentos naturalmente
espetaculares e artificiais - em torno dos quais se organizar uma memória coletiva8
(STENERSEN, 2006).
A última investigação desta subseção é uma tese de doutorado. Em
Sustainable tourism in New England Gateway Cities: a case study of New Bedford,
Massachusetts, Carolyn S. Barry (2011) utiliza a cidade de New Bedford para elaborar
um estudo de caso apresentando três métodos de desenvolvimento sustentável do
turismo na região conhecida como New England Gateway Cities. Segundo a autora,
o conglomerado de cidades enfrenta um enorme desafio: planejar o turismo ao mesmo
tempo em que as cidades estão associadas à indústria e a grandes concentração de
imigrantes – questões que, na opinião dela, podem ser percebidas como
características positivas ou negativas. O mesmo ocorre com o turismo, que resguarda
características benéficas e prejudiciais para um destino. A pesquisadora acredita que
incentivar o turismo de forma sustentável, garantindo um impacto positivo nas
gerações atuais e futuras da população local, sem comprometer os recursos culturais
e naturais locais, é uma maneira de incentivar o desenvolvimento econômico por meio
do turismo. A partir deste prisma, Barry (2011) sugere três métodos para melhorar o

7

Tourism transcends economic, political and symbolic borders and is a powerful tool in creating new
narratives, as places become tourist destinations, mythical and real. (STENERSEN, 2006, p. 1 e 2)
[...] Through CBT, its members also contribute to increase the local influence over the “texture of
memory” and its “iconographic, architectonic and textual organisation” (Young, 1988: 173). Tourism as
narrative and practice is enforcing the importance of solid memory : of sites and sights - both naturally
spectacular and manmade monuments- around which to organise a collective memory. (STENERSEN,
2006, p. 9-10).
8
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turismo sustentável: criar uma narrativa histórica plural sobre o destino, incentivando
visitas contínuas para desenvolver a economia local por meio de empresas locais e
de propriedades independente a fim de manter peculiaridades; e promover uma
estratégia de marketing utilizando as mídias sociais.
A pesquisadora reconhece o papel do turismo nesta retomada e aponta
possíveis caminhos sustentáveis, mas alerta que o setor não deve ser o pilar principal
de um plano de revitalização econômica local. Especialmente um plano de turismo
que se concentra em atrair viajantes distantes para visitar uma vez, mas pode ajudar
no processo, especialmente se a população imediata for incluída no processo de
desenvolvimento. O turismo incorpora indústrias diretas e indiretas, que contam para
o crescimento econômico. Isso significa que o dinheiro gasto em uma excursão a pé
ou de ônibus e a entrada em um museu de arte ou história, bem como o dinheiro gasto
em comida para o almoço e uma viagem de trem ou ônibus para chegar ao local,
representam ganhos financeiros para o destino turístico. Assim, o turismo realmente
incorpora mais aspectos de uma economia do que apenas o artístico ou o histórico e,
portanto, deve ser considerado como um aspecto sério de um plano de
desenvolvimento econômico. Qualquer plano de turismo desenvolvido para uma
‘cidade gateway’ deve tentar ser o mais sustentável possível, a fim de criar uma
economia que beneficie a população, o ambiente e os recursos locais pelo maior
período de tempo9 (BARRY, 2011).
A autora apresenta abordagens na literatura sobre o desenvolvimento de
economias locais para, em seguida, apresentar um estudo de caso específico, o
turismo sustentável realizado na desindustrializada New Bedford, que sempre teve
sua imagem na mídia relacionada a aspectos negativos, como coberturas sobre
crimes. Segundo ela, tal foco começou a mudar quando a cidade começou a fazer um
esforço para limpar suas ruas, criação de empregos de qualidade para a cidade,
9

[...] especially a tourism plan that focuses on enticing far-away travelers to visit once, but it can assist
in the process, especially if the immediate population is included in the development process. Tourism
incorporates direct and indirect industries, which both count for economic growth. This means that
money spent on a walking or bus tour and admission at an art or history museum, as well as money
spent on food for lunch and a train or bus ride to get to the location all account for financial gain for the
tourism destination. Thus, tourism really incorporates more aspects of an economy than merely the
artistic or historic and, therefore, should be considered as a serious aspect of an economic development
plan. Any tourism plan developed for a Gateway City should attempt to be as sustainable as possible,
in order to create an economy that benefits the local population, environment, and resources for the
longest period of time. (BARRY, 2011, p. 141).
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incentivo à cultura etc. Barry diz que toda a Gateway Cities luta para desenvolver uma
base econômica forte que compense os efeitos negativos decorrentes do processo de
desindustrialização da região nos séculos XIX e XX.

1.1.2.3 Representações, percepções e atitude
No artigo Representações sociais sobre o turismo em Pirambu (SE), de
Anderson Pereira Mendonça e Natanael Reis Bomfim (2013), buscou-se investigar a
comunidade local da referida cidade enquanto lugar turístico. Segundo os autores, o
objetivo é apontar elementos formadores da identidade sócio territorial que poderiam
servir de subsídios para elaboração de estratégias orientadoras das práticas sociais
para o desenvolvimento da atividade turística local. Para isso, foi realizada uma
pesquisa multimétodo com associação livre de palavras e entrevistas aplicadas em
atores sociais e interpretadas por meio da frequência das palavras utilizadas, além de
construção de mapas cognitivos e análise de conteúdo. Na visão dos pesquisadores,
a atividade turística na localidade ainda incipiente e
[...] vai acontecendo por meio de ações isoladas de gestores e empresários,
muitas vezes com fins que não atendem às necessidades da população e não
sensibilizam o contexto social, gerando um estranhamento dos mesmos em
relação à atividade. As festas populares, que antes mobilizavam toda
comunidade e se configuravam como tradição do município, parece ter
perdido o sentido para os moradores locais, os quais migram para outros
locais, retornando após o término dos eventos. Como exemplo, é possível
citar o Carnaval, a Festa da Padroeira, Nossa Senhora de Lourdes, com suas
guerras das cabacinhas e o Culturarte, promovido pelo projeto TAMAR, que
tem como proposta divulgar as manifestações culturais e as potencialidades
do município. (MENDONÇA; BOMFIM, 2013, p. 47 e 48).

Ou seja: embora o turismo seja uma atividade incentivada pelo poder público
municipal e por alguns agentes, esta ainda não fora assimilada e absorvida pela
população local. Além disso, a infraestrutura local também não compreenderia o
turismo. Segundo os autores, a construção do território turístico em Pirambu ocorre
por meio de dois movimentos aparentemente contraditórios: diferenciação e
homogeneidade, influenciando na organização do espaço geográfico. Ainda segundo
eles, “ocorre um ordenamento espacial, considerando a padronização de serviços
(atendimento, preço, conforto, infraestrutura básica e turística e qualidade do produto)
para atender aos critérios de racionalidade e competitividade do mundo atual”
(MENDONÇA; BOMFIM, 2013, p. 49). Logo, percebe-se que o processo em questão
ocorre pela valorização das diferenças, a partir da divulgação realizada da cidade
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enquanto um destino turístico adjetivado por palavras como “paraíso” e “santuário
ecológico”. Os pesquisadores apontam para a necessidade do desenvolvimento
turístico em Pirambu ocorrer em consonância com a necessidade de conservação do
patrimônio sociocultural e sociocultural, pautadas em planejamento e envolvimento da
população. Mendonça e Bomfim (2013) entendem que
A imagem do Turismo construída pelos pirambuenses está inserida numa
crença coletiva de uma possibilidade de transformação do espaço natural e
cultural em um lugar turístico, otimizando as relações sociais e econômicas.
Portanto, a Representação Social do Turismo em Pirambu, construída pelos
atores sociais e revelada pelo seu conteúdo, implica numa imagem tanto
positiva como negativa, que se apresenta como um campo de forças entre
uma representação de Turismo veiculada pelo marketing para o estado e
aquela idealizada pelos atores sociais e evidenciada por meio de crenças
coletivas. (MENDONÇA; BOMFIM, 2013, p. 61).

Os autores identificam também que o potencial turístico da cidade é
reconhecido pela população e oferece elementos que constituem uma identidade
coletiva e sócio territorial, levando os moradores a estabelecerem relações com a
cidade a partir da atribuição de significados. Mendonça e Bomfim verificam que “o
desenvolvimento turístico, possivelmente em virtude do enfraquecimento dos vínculos
entre os órgãos gestores e a população, tem-se dado a partir de imposições externas
e atendendo a interesses individuais, contribuições pouco aproveitáveis” (2013, p. 71).
Os autores chegam à conclusão de que Pirambu ainda não pode ser considerado um
lugar turístico, apesar da expectativa da comunidade em percebê-la como tal.
Segundo eles, “para que isso aconteça é imprescindível um planejamento que envolva
todos os atores sociais, já que este não pode prescindir de uma mudança nas
representações do homem sobre si mesmo” (MENDONÇA; BOMFIM, 2013, p. 71).
Em Pelos Caminhos da Rota Romântica: etnografia da constituição de um
roteiro turístico no sul do Brasil, também de 2013, Moisés Kopper avalia a constituição
de uma das maiores rotas turísticas do país, formada por catorze municípios de
colonização alemã localizados na região nordeste do Rio Grande do Sul. O autor
buscar compreender como se deu tal transformação de um conjunto de cidades em
uma ‘região’ de múltiplas aptidões turísticas. O ponto de partida do artigo é a
apresentação de um panorama em que se expõe a narrativa turística envolvida na
construção da iniciativa. “Tratava-se de fabricar um argumento turístico capaz de
tornar visíveis certas potencialidades, recursos e costumes passíveis de serem
inventariados e adequadamente explorados em cada cidade” (KOPPER, 2013, p.
220).

42

Se os elementos desse projeto poderiam ser buscados nos resquícios de uma
germanidade reinventada pela memória narrada e vivida, era preciso forjar
competências específicas que destacassem os municípios, essencializando
seus atributos e harmonizando-os com os hábitos e práticas das populações
locais. (KOPPER, 2013, p. 220).

O pesquisador afirma que houve, naquele contexto, a produção de uma “aura
romântica” nos municípios que resultou na “conversão” da germanidade local
enquanto um atributo turístico, implicando também no ordenamento do espaço e na
patrimonialização de lugares – agora transformados em uma paisagem que passaria
a ser identificada como herança da colonização alemã. Ressalta-se que este tipo de
construção de identidades por meio de representações é notado em vários outros
estudos que tem como objeto de estudo o turismo.
Nesse processo, novas identidades são produzidas, capazes de atingir novos
públicos, num diálogo em que a vida do homem simples do interior, o colono
alemão, repentinamente, adquire sentido em meio às cores vibrantes, ao bom
humor, à hospitalidade, às festas, danças, roupas, músicas animadas, ao
alemão aportuguesado, às interjeições que, paradoxalmente, denunciam o
sincretismo cultural e as origens germânicas. (KOPPER, 2013, p. 224).

O autor faz uma longa descrição sobre a consolidação da Rota Romântica,
inclusive com a exposição de vários trechos da entrevista realizada com seu
idealizador. Fica evidente para o autor que “projetos turísticos não apenas emergem
em contextos de diálogo entre planejadores e habitantes locais, como também são
vistos como necessários e mesmo desejados pelos moradores como estratégias que
permitem propulsionar seus negócios” (STRONZA, 2001 apud KOPPER, 2013, p.
236). Além disso, ainda na visão do pesquisador, “nesse processo, entretanto, cidade
e habitantes, natureza e cultura, são reinventados, no interior de novas relações que
permitem auferir os ganhos e perdas que a indústria turística poderá aventar à região.”
(KOPPER, 2013, p. 236).
Na dissertação Turismo (d)e Teledramaturgia na narração dos espaços
urbanos: a representação da cidade de Tiradentes na minissérie Hilda Furacão da
Rede Globo, de Humberto Fois-Braga (2009), o intuito é analisar como as cidades
representadas em produções artísticas, consideradas pelo autor como “midiatizadas
da teledramaturgia”, foram capazes de produzir imaginários urbanos em Tiradentes
(MG) e podem, consequentemente, serem utilizadas em narrativas turísticas. Ao
estudar as especificidades do chamado “Turismo de Teledramaturgia”, o autor aplica
sob a minissérie Hilda Furacão, produzida pela TV Globo em 1998, uma análise de
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conteúdo que visa a codificar a cidade ilustrada na ficção (Santana dos Ferros – MG),
avaliando possíveis desdobramentos ocorridos na “cidade-locação” – Neste caso,
Tiradentes. Para o pesquisador,
[...] tanto a teledramaturgia quanto o turismo são suportes que se articulam
em torno [de elementos geradores de um imaginário brasileiro. Na verdade,
se a identidade nacional é uma construção ideológica, as viagens e os
produtos audiovisuais servem para colocar tais ideologias em diálogo com as
experiências individuais, subjetivando aqueles elementos e discursos tidos
como nacionais, para com isto promover o senso de pertencimento à
“comunidade imaginada sentimentalmente”. (FOIS-BRAGA, 2009, p. 250).

O pesquisador conclui o trabalho ampliando este raciocínio: “o que
teledramaturgia e turismo possuem em comum é a tendência a utilizar as mesmas
áreas e símbolos que identificam um local, acrescentando nestes ambientes as suas
narrativas particulares” (FOIS-BRAGA, 2009, p. 251).
Em Paisagens ‘contestadas’: o turismo como elemento transformador do
espaço regional - o caso de Calmon, SC/Brasil, dissertação de Michele Aparecida
Hobal (2009), o campo de estudo é a região do Contestado, em Santa Catarina. Mais
especificamente o município de Calmon. O trabalho é fruto em um projeto de iniciação
científica que tinha como proposta um novo projeto turístico na região Sul – neste
caso, voltado para o chamado “Turismo de Guerra”, com a narrativa da Guerra do
Contestado, que até então ainda não havia alimentado o imaginário popular da região.
Uma das abordagens da autora é em relação à paisagem enquanto conceito
geográfico e ao mesmo tempo elemento turístico. Para ela,
[...] o conceito de paisagem turística deveria ser utilizado tanto para questões
analíticas como para o desenvolvimento sustentável do turismo, pois a idéia
gira em torno da compreensão das interações e relações sociais no espaço
turístico material. Para Yázigi (2001, p. 34), “ao se pensar na estrutura da
personalidade do lugar, a paisagem assume especial destaque, pois é
precisamente dela que nos chega muito da percepção”. Aponta, com razão,
que um elemento fundamental desta diferenciação social é a percepção.
(HOBAL, 2009, p. 24).

Ainda de acordo com a pesquisadora, “tanto no morador como no turista, a
paisagem interpreta-se como um meio de informações. Nela, a relação homem–
natureza que transformou a paisagem ao longo do tempo mediante as adaptações
que o homem fez para satisfazer às suas necessidades, se representa e revela”
(HOBAL, 2009, p. 25). Tomando a memória como um recurso de diferenciação entre
os indivíduos da modernidade, acredita-se que “a perda da memória individual ou
coletiva pode acarretar problemas de identidade, porque nela a identidade torna-se
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um recurso de poder” (HOBAL, 2009, p. 30). Logo, quem tem este poder poderia
manipular a memória coletiva pelo distanciamento, silêncio ou presença através de
imagens. Em relação à imagem turística de um lugar, por este reunir diferentes tipos
da memória, a pesquisadora não a considera homogênea.
[...] A ideia inicial é a criação de uma imagem artificial, para satisfazer os
desejos dos turistas. Entretanto, desta forma faz-se também apelo para as
memórias coletivas dos mesmos, que relacionam a paisagem turística com
as suas próprias paisagens. Para isto, eles requerem certo grau de
autenticidade também da paisagem de destino. Esta autenticidade não é
necessariamente apresentada na invenção do relato turístico, mas permeia o
relato através das memórias coletivas da população local (mesmo quando
estas são parcialmente sufocadas por questões da rede do poder local).
Nesse contexto, a paisagem torna-se lugar de valores e tradições
diferenciadoras, portanto representa o jogo de interesses que está por trás
da paisagem artificial, que ao mesmo tempo é coletiva. Desta maneira, a
formação da imagem turística e/ou social não foge de processos de
diferenciação social. (HOBAL, 2009, p. 30-31).

A autora encerra a dissertação afirmando que a contraposição entre o típico e
o estereótipo formaria a base para uma paisagem turística sustentável – que, para
ela, seria aquela “em que a população local tem identificação, e se sente incluída, uma
vez que esta está permeada de valores, culturas e tradições da mesma” (HOBAL,
2009, p. 93). No entanto, reconhece o caráter utópico de tal conclusão:
[...] Inserindo-se num contexto local, desvendam-se todos os problemas
sociais da região, até aqueles que não são tematizados até então. Por isso,
o desenvolvimento de uma imagem turística pode acabar intensificando
conflitos que já existem, quando utilizam-se os estereótipos que fizeram parte
das lutas sociais que são destacados nos eventos históricos, e manifestamse em discursos e narrativas de contenção social. Por isso, para que se possa
alcançar um nível de sustentabilidade pacífica, o foco principal deve estar não
apenas na cultura, no típico, mas num diálogo entre diferentes culturas, até
mesmo as que são antagônicas e que geralmente baseiam o seu
antagonismo em estereótipos. (HOBAL, 2009, p. 94).

O último trabalho analisado, Perceptions of Nature in the Caribbean Island of
Dominica, tem como campo a Comunidade da Dominica, país constituído em ilha
homônima em pleno mar caribenho, na América Central. A autora, Thérèse N. Yarde
(2011), propõe explorar as percepções dos dominicanos sobre a natureza e o mundo
natural, com foco em como essas percepções estão ligadas às práticas e experiências
das pessoas no ambiente natural e social do país. Ela parte da premissa que as ideias
e relações das pessoas com a natureza vão além do discurso – elas surgiriam em e
de contextos históricos, geográficos e sociais, assim como a partir de encontros e
experiências pessoais. A pesquisadora enxerga o turismo e a conservação como dois
meios pelos quais o discurso da natureza é levado para a Dominica, fornecendo
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oportunidades de engajamento com o mundo natural. Yarde (2011) utilizou a
observação participante e a entrevista semiestruturada como os dois principais
métodos da pesquisa em questão. A autora frisa, no entanto, que durante os quase
nove meses que passou em Dominica, a investigação foi complementada por
observações e conversas que ocorreram fora do contexto de pesquisa de maneira
imediata – por meio de notícias, programas de televisão, conversas com amigos e
conhecidos, entre passageiros em ônibus, participação em eventos públicos, palestras
e reuniões, mensagens em letreiros, outdoors etc. A pesquisadora diz, em tradução
livre, que “todos esses encontros serviram para enriquecer minha compreensão de
significados e relacionamentos. com a natureza em Dominica” (YARDE, 2011, p. 44).
A autora recorre à história para mostrar como os colonizadores descreviam a
relação dos colonizados com a natureza. Segundo ela, tal interação era tida como
inferior e insatisfatória, contribuindo com o fortalecimento do processo de colonização.
Ao representar os caraíbas (povos indígenas da região) como quem fazia um uso
indiferente dos recursos naturais de Dominica, o objetivo era justificar o domínio dos
franceses, que usariam a natureza de forma mais produtiva. Quase dois séculos
depois, a deturpação da realidade para atender interesses específicos voltara a
ocorrer, desta vez em relação aos camponeses afro-dominicanos, tratados como
cultivadores

preguiçosos

e

indiferentes

à

natureza.

Logo,

a

culpa

pelo

subdesenvolvimento local era afastada dos administradores coloniais, dando margem
para o artifício de que a Dominica precisava ser colonizada por britânicos
empreendedores que melhorassem a então colônia. Mais recentemente, a narrativa
passou a visar o turismo local. A crescente preocupação com o meio ambiente
chamou mais atenção para o papel da natureza no turismo, de duas maneiras
principais. Um deles envolveu uma preocupação com os impactos adversos do
turismo, particularmente o turismo de massa convencional, sobre o ambiente natural,
uma preocupação que normalmente era acompanhada pelo reconhecimento da
dependência pelo turismo dos recursos naturais do destino. Isso levou a um crescente
interesse no desenvolvimento sustentável do turismo. As abordagens de
desenvolvimento do turismo que “assegurariam a viabilidade ecológica a longo prazo
e a viabilidade do turismo” (Romeril, 1989: 206) foram consideradas de especial
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importância para o turismo na natureza, um nicho turístico fortemente dependente da
atração de ecossistemas bem preservados10 (YARDE, 2011).
A partir das entrevistas e observações realizadas, a autora acredita que o
avanço do turismo no país implicou em mudanças na forma como as pessoas atuam
e interagem com a natureza. Apesar disso, Yarde (2011) não observa uma perda ou
deformidade de significados relacionados à natureza. Para ela, apesar do turismo no
país ser bastante diverso em relação a significados, estes podem vir a ser um
“produto” da prática turística. E conclui classificando estratégias de turismo que
incorporam conhecimentos sobre natureza como fundamentais na geração de
compromisso da sociedade com o patrimônio natural. Tal constatação leva a
pesquisadora enxergar a prática como meio de conhecer a natureza, alterando a
forma como as pessoas se relacionam com ela. E o turismo teria um papel
fundamental neste processo. A autora menciona estratégias de turismo que
incorporam conhecimentos da natureza, fundamentados no envolvimento das
pessoas com a natureza. Ela sugere a prática como um meio de conhecer a natureza
e cita o exemplo de Dominica, onde as pessoas não teriam mais a interação ativa e o
conhecimento resultante da natureza que era comum no passado. Um aspecto
importante da conscientização ambiental e do incentivo ao cuidado ambiental poderia
não apenas envolver e ensinar as pessoas, principalmente jovens, sobre o meio
ambiente, como também incentivar e facilitar compromissos regulares com a natureza,
tanto no contexto do lazer e do trabalho. Ela não acredita que tais compromissos
produzirão um retorno às relações naturais de outrora, sendo o contexto em que eles
ocorreram no passado muito diferente. Para a autora, a estratégia poderia apresentar
evidências de que a interação com a natureza e o comportamento pró-ambiente
andam de mãos dadas e que estaria de acordo com o valor concedido pelos
dominicanos ao conhecimento ativo e prático da natureza11 (YARDE, 2011).
10

[...] Increasing concern for the environment has brought more attention to the role of nature in tourism,
in two main ways. One of these involved a concern about the adverse impacts of tourism, particularly
mainstream mass tourism, on the natural environment, a concern that was typically accompanied by the
acknowledgement of tourism’s dependence on the natural resources of the destination. This led to
increasing interest in sustainable tourism development. Tourism development approaches that would
“ensure longterm ecological viability and tourism viability” (Romeril, 1989:206) were deemed of special
importance for nature tourism, a tourism niche heavily dependent on the attraction of well-preserved
ecosystems. (YARDE, 2011, p. 100).
11

[...] In the preceding paragraph, I mentioned tourism strategies that incorporate knowledges of nature
that are grounded in people’s engagements with nature. This, of course, presumes that people have
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Vale ressaltar que a metodologia etnográfica, presente neste último trabalho,
também foram utilizados em algumas pesquisas avaliadas nesta última seção.
Segundo Maio (2006), este é
[...] um caminho interessante no estudo dos processos socioculturais do
turismo. O trabalho etnográfico pode ser entendido como uma imersão no
mundo do outro, na tentativa de compreendê-lo a partir da superação do
etnocentrismo. Tem como instrumentos básicos de pesquisa a observação
direta, a observação participante e entrevistas em profundidade. (MAIO,
2006, p. 8).

Sobre a entrevista semiestruturada, especificamente, Boni e Quaresma (2005)
explicam que esta ferramenta combina perguntas abertas e fechadas, dando a chance
de o entrevistado discorrer a partir de um tema sugerido. Apesar da necessidade de
haver perguntas previamente formatadas, o tom deve ser de uma conversa informal.
Segundo as autoras, “o entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas
adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o
contexto da entrevista” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). Ainda de acordo com elas,
a utilização da entrevista semiestruturada é mais comum quando é necessário
delimitar o volume de informações com o intuito de promover um direcionamento para
o tema – inclusive intervindo para garantir que os objetivos da pesquisa sejam
alcançados (BONI; QUARESMA, 2005).
1.1.3 Principais resultados da pesquisa bibliográfica

such engagements to draw on. This brings me to my last point, that of practice as a means of knowing
nature. I see this point as significant not because it was one of the methodological cornerstones of my
research, but because practical knowledge was mentioned and valorized by so many respondents and
research participants. As we saw in chapter 7, there is a sense that this practical knowledge is in decline
in Dominica, that people no longer have the active interaction with, and the resultant knowledge of,
nature that was commonplace in the past. An important aspect of raising environmental awareness and
encouraging environmental care might involve not only teaching people, particularly young people,
about the environment, but encouraging and facilitating regular engagements with nature, both in the
context of leisure (including the sorts of leisure natures that preceded mass tourism development in
Dominica) and of play, as well as of work. I make no claim that such engagements will produce a return
to the nature relations of yore; the context in which they would take place would be vastly different. One
of the differences would be that interactions are likely to be coloured by new notions of nature as the
environment. However, this does not negate their potential to serve as a basis for fostering an ethic of
care for the natural world. Such a strategy could not only actualize evidence that interaction with nature
and pro-environment behaviour go hand in hand, it would also be in keeping with the value accorded by
Dominicans to active and practical knowledge of nature. (YARDE, 2011, p. 288).
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Foram referenciados 451 autores e autoras nos 16 artigos selecionados. Na
Tabela 7 é possível observar os mais citados, a recorrência com a qual cada um
aparece nas referências bibliográficas e suas respectivas áreas de atuação principais.
Os 24 autores expostos são citados três ou mais vezes. Exatos 51 nomes aparecem
duas vezes, enquanto outros 376 são referenciados apenas uma vez. Entre os autores
mais citados, quase a metade (11) está relacionado a disciplinas das Ciências Sociais,
como Antropologia e Sociologia. Isso se justifica pelo fato de se ter envolvido nesta
pesquisa, ainda que de maneira mais específica, o tema identidade. Em seguida,
autores e autoras voltadas para as áreas de Marketing e Comunicação são os que
mais figuram entre os mais citados, remetendo à questão da narrativa turística.
Tabela 7 – Autoras e autores mais citados
Autores

Área

Recorrência

Antropologia

8

URRY, JOHN.

Mobilidade

6

KOTLER, PHILIP.

Marketing

5

Cultura e Sociedade

5

História

5

Antropologia

4

Marketing

4

FOIS-BRAGA, HUMBERTO.

Turismo e Comunicação

4

COUSIN, SASKIA.

Antropologia e Turismo

4

HARRIS, RACHEL.

Etnomusicologia

4

GIL, ANTÔNIO CARLOS.

Ciências Sociais

3

KAVARATZIS, MIHALIS.

City Marketing

3

HALL, STUART.

Cultura e Sociedade

3

BARDIN, LAURENCE.

GLADNEY, DRU.

MACCANNELL, DEAN.
BENSON, LINDA.
MURAKAMI, DAISUKE.
WARNABY, GARY.

Análise de Conteúdo

3

SACCO DOS ANJOS, FLÁVIO.

Sociologia

3

BAUMAN, ZYGMUNT.

Sociologia

3

TOOPS, STANLEY.

Geografia

3

Antropologia

3

Filosofia

3

Geografia

3

Comunicação Social

3

Filosofia

3

Psicologia Social

3

CANCLINI, NESTOR GARCÍA.
JODELET, DENISE.
COSGROVE, DENIS.
SAN EUGENIO VELA, JORDI DE.
FOUCAULT, MICHEL.
ABRIC, JEAN-CLAUDE.

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
O fato de haver apenas dois geógrafos entre os mais citados (sendo Denis
Cosgrove o que apresenta biografia mais relevante) surpreende e ao mesmo tempo

49

evidencia o quão poucos os trabalhos têm se amparado em conceitos desta disciplina.
Mobilidade, História, Filosofia e Psicologia Social foram áreas representadas por
apenas um autor ou autora, cada. A única autora a figurar entre tais por sua
contribuição metodológica foi Laurence Bardin, referência em análise de conteúdo –
esta é, inclusive, a metodologia mais utilizada nos artigos selecionados, conforme é
possível observar na Tabela 8.
Tabela 8 – Instrumentos de pesquisa informados nos artigos selecionados
Técnicas metodológicas

Recorrência

Análise de Conteúdo

5

Entrevista Semiestruturada

4

Observação Participante

3

Análise de Imagem

2

Estudo de Caso

2

Entrevista em Profundidade

2

Análise de Discurso

2

Revisão Crítica de Literatura

1

Etnografia

1

História Oral

1

Fonte e Crédito: Próprios do autor (2019)
Cumpre-se aqui o objetivo desta seção: realizar uma pesquisa bibliográfica
sistemática sobre a evolução das investigações referentes a processos que envolvam
narrativa turística e identidade territorial, contemplando as abordagens metodológicas
e teóricas usadas por seus respectivos autores. Além da notória escassez de
trabalhos a partir dos recortes realizados, nota-se pouca integração entre os aqui
selecionados e pouca evolução temporal neste sentido. No decorrer desta dissertação
algumas destas teorias e conceitos serão revisitados, assim como outros serão
apresentados, oriundos da própria leitura dos artigos aqui apresentados, de pesquisas
não sistematizadas, da recomendação de professores e colegas etc.

1.2 O EMBASEAMENTO METODOLÓGICO

Além de métodos considerados básicos para o desenvolvimento de uma
dissertação, como levantamento documental e pesquisas bibliográfica e exploratória,
cada fase da pesquisa demandou uma ferramenta metodológica específica – como a
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análise de conteúdo (BARDIN, 2016), o questionário online (FREITAS et al., 2000), a
observação participante (ROCHA; ECKERT, 2008) e as entrevistas semiestruturadas
(BONI; QUARESMA, 2005). Todas foram essenciais em diferentes momentos da
pesquisa, a fim de identificar diferentes públicos e aprofundar tais escutas com o
intuito de ampliar as possibilidades de compreensão e descrição das informações
resultantes, como um verdadeiro processo de lapidação.
Tendo em vista que o autor deste trabalho está estritamente envolvido com o
objeto estudado, como já dito anteriormente, a utilização de metodologias pretende
garantir o rigor científico primordial para qualquer pesquisador. Somente assim é que
se tem a chance de evitar inúmeras armadilhas, daquelas já esperadas às que
provavelmente surgirão no decorrer desta investigação. Dentre as quais, a
possibilidade de se acreditar previamente em certas “verdades aparentes”, a falsa
sensação de que o conhecimento empírico do campo é capaz de garantir a obtenção
de uma considerável parte da realidade que se pretende avaliar e ainda o fechar-se a
descobrir o novo em meio ao que aparentemente é comum. Bardin (2016) vai além ao
alertar sobre a postura ideal que se deve ter frente a um instrumento de investigação:
[...] é situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando
por Bachelard, querem dizer não "à ilusão da transparência" dos fatos sociais,
recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão espontânea. É
igualmente "tornar-se desconfiado" relativamente aos pressupostos, lutar
contra a evidência do saber subjetivo, destruir a intuição em proveito do
"constituído", rejeitar a tentação da sociologia ingênua, que acredita poder
apreender intuitivamente as significações dos protagonistas sociais, mas que
somente atinge a projeção da sua própria subjetividade. Esta atitude de
"vigilância crítica" exige o desvio metodológico e o emprego de "técnicas de
ruptura" e afigura-se tanto mais útil para o especialista das ciências humanas
quanto mais ele tenha sempre uma impressão de familiaridade face ao seu
objeto de análise. É ainda dizer não "à leitura simples do real", sempre
sedutora, forjar conceitos operatórios, aceitar o caráter provisório de
hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação (a fim de despistar
as primeiras impressões, como diria P.H. Lazarsfeld). (BARDIN, 2016, p. 34).

O principal método utilizado nesta pesquisa, a análise de conteúdo, é proposta
pela referida autora. Além de ser uma das mais presentes entre os trabalhos
analisados durante a pesquisa bibliográfica que dá suporte a esta investigação. Neste
sentido, a análise de conteúdo atua como fio condutor, uma vez que foi utilizada não
somente para a compreensão da narrativa turística que está no centro desta
dissertação, como também para contribuir com a reflexão acerca dos resultados
obtidos por meio de outras metodologias também relevantes para garantir o sucesso
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na aquisição de dados mais precisos e que explicitem as nuances envolvidas no
contexto aqui investigado – neste caso, o município de Guapimirim.
As etapas da análise de conteúdo, apta para pesquisas qualitativas e
quantitativas, são: 1) a pré-análise, 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos
resultados, a inferência e a interpretação dos resultados. A primeira trata da fase de
organização, a partir de percepções prévias e ideias iniciais que serão
operacionalizadas e sistematizadas em um plano de análise. Três objetivos, que não
obrigatoriamente ocorrem em ordem cronológica, estão envolvidos neste estágio – a
seleção do material que será analisado, a definição de hipóteses e objetivos e a
criação de indicadores para fundamentar a interpretação final (BARDIN, 2016). Já na
segunda etapa, todas as operações planejadas na primeira são executadas. Por fim,
na terceira etapa, os resultados brutos devem ser manuseados com rigor a fim que se
tornem válidos e confiáveis. Tais dados são testados e colocados à prova, como um
teste de validação. Segundo a autora, quando o/a analista tem “à sua disposição
resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar
interpretações a propósito dos objetivos previstos – ou que digam respeito a outras
descobertas inesperadas” (BARDIN, 2016, p. 131).
Ainda durante a pré-análise, é importante se atentar a algumas regras
estabelecidas por Bardin (2016), tais como a exaustividade, com a proposta de se
esgotar o assunto sem omitir nenhuma parte; a representatividade, atentando-se com
amostras que tenham expressão frente ao universo do assunto; a homogeneidade, ou
seja, dados que se referiam a um mesmo tema, sendo coletados por técnicas e
indivíduos iguais; a pertinência, pois os documentos precisam ser adaptados aos
objetivos da pesquisa; e a exclusividade, evitando que um elemento não seja
classificado em mais de uma categoria ao mesmo tempo (SANTOS, 2011).
A autora também sugere que se escolha critérios de categorização como uma
forma de agregar determinadas informações que carregam consigo algo em comum
em relação à realidade que se pretende investigar. Nesta pesquisa, tal sistematização
não será feita com auxílio de software. Durante este processo,
[...] adotam-se os critérios semântico (temas), sintático (verbos, adjetivos e
pronomes), léxico (sentido e significado das palavras – antônimo ou
sinônimo) e expressivo (variações na linguagem e na escrita). Este processo
permite a junção de um número significativo de informações organizadas em
duas etapas: inventário (onde isolam-se os elementos comuns) e
classificação (onde dividi-se (sic) os elementos e impõem-se organização).
(SANTOS, 2011, p. 386).
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Já na etapa final de interpretação das informações coletadas é quando o
pesquisador ou pesquisadora se apoia no referencial teórico para embasar suas
análises, reflexões e conclusões. Assim, buscou-se desnudar os fatos que até então
eram incompreendidos ou até mesmo desconhecidos tanto entre o senso comum
quanto no meio acadêmico, a partir de uma análise mais profunda da narrativa turística
em questão. Tal estratégia funciona como uma leitura mais minuciosa e atenta das
palavras, o que implica em extrair seus mais variados e – até então – desconhecidos
significados. Logo, pode-se dizer que a análise de conteúdo (Figura 4) é resultado das
“condições oferecidas pelo sistema linguístico e objetiva a descoberta das relações
existentes entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores. Ademais, a técnica
permite a compreensão, a utilização e a aplicação de um determinado conteúdo.”
(SANTOS, 2011, p. 387).
Figura 4 – Desenvolvimento de uma análise de conteúdo

Fonte: BARDIN (2016, p. 132)
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Além deste método, também será utilizado o questionário online (survey) como
estratégia para alcançar uma amostra dos agentes envolvidos na governança
turística, visando a obter informações como características, práticas, opiniões a
respeito deste segmento social que representa o trade turístico local de Guapimirim.
Nesta etapa da dissertação, de caráter predominantemente qualitativo, o objetivo foi
apresentar dados quantitativos referentes ao campo em questão por meio de
descrições e análises, a partir de uma ferramenta pré-definida – neste caso, o
questionário online. A escolha da survey neste ponto da investigação se deu pelo total
alinhamento entre a necessidade aqui exposta e as características da metodologia,
que se mostra apropriada principalmente quando:
[...] se deseja responder questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e
“quanto?”, ou seja, o alvo de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou
“como e por que isto está acontecendo”; não se tem interesse ou não é
possível controlar as variáveis dependentes e independentes; o ambiente
natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; o objeto
de interesse ocorre no presente ou num passado recente. (FREITAS et al.,
2000, p. 105 e 106).

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semiestruturada (BONI;
QUARESMA, 2005). Sua utilização serviu para ouvir também os agentes diretamente
envolvidos no turismo local residentes no município, ou seja, aqueles que contribuem
para a produção do turismo no município a partir das mais diversas atribuições, como
gestores públicos, agentes produtores de turismo e empresários do setor. Ou seja,
agentes envolvidos na atividade e na governança do turismo local, além de
moradores. Também se utilizou a metodologia para as entrevistas com moradores que
já vivenciaram experiências no próprio município, a partir da realização de pelo menos
uma atividade proposta pela GuapimirimTur.
O objetivo desta etapa foi compreender como estes agentes se enxergam no
processo de turistificação do município, uma vez que contribuem também com o
processo de turistificação em curso e, de certa maneira, com a construção contínua
de uma narrativa turística. Portanto, é interessante compreender como se dá este
papel às vezes sobreposto de morador, produtor, personagem e consumidor de
mensagens que evocam a uma (re)descoberta do lugar onde se vive, atribuindo a ele
novos significados e, assim, alterando a forma como a população local percebe e se
relaciona com este “novo” território a partir da apropriação de espaços.
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Portanto, demanda-se uma metodologia que proporcione um contato mais
próximo e até mesmo informal entre o pesquisador e os entrevistados, a fim de extrair
percepções e pontos de vista com o mínimo de filtro possível, a partir de um ambiente
em que estes se sintam à vontade, como Boni e Quaresma (2005) afirmam que pode
ocorrer com a entrevista semiestruturada.
Esta pesquisa também apresenta, como pano de fundo, outro recurso de base
etnográfica: a observação participante. A técnica é mais desenvolvida na disciplina
antropológica e conta com procedimentos de coletas de dados durante o trabalho de
campo, a partir de uma convivência mais ou menos duradoura do pesquisador com o
grupo social investigado. O gesto de observar como os fenômenos sociais se dão
implica em se permitir permear por entre os motivos e intenções implícitas nas
interações humanas, ultrapassando a noção ingênua de que a realidade é mensurável
ou visível (ECKERT; ROCHA, 2008). Para o autor desta pesquisa tal realidade se faz
ainda mais desafiadora por estar inserido no campo.
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2 O PROCESSO HISTÓRICO DE TURISTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM

Os primeiros registros indicam que a concessão de sesmarias na região onde
atualmente se encontra o território guapimiriense teria acontecido em 1567 (FÉO,
2012). A partir daí, são narradas ali a presença de índios e africanos escravizados,
que sob o comando dos colonizadores começavam a construir pequenos portos e
capelas – como a de Nossa Senhora D’Ajuda de Sernambetiba, fundada em 1674
fazendo alusão a um importante afluente da Baía de Guanabara por onde era escoada
a produção local, atualmente chamado de Rio Guapimirim. Somente em 1755 é
fundada oficialmente, por alvará, a Freguesia de Nossa Senhora D’Ajuda de
Aguapehy-Mirim, inicialmente anexada à Vila de Santo Antônio de Sá (atual município
de Cachoeiras de Macacu). A unidade só pertenceria à então Vila de Magé em 1789,
quando foram anexadas à Guapimirim as terras além da Serra dos Órgãos, atual
Teresópolis. Somente em 1821, após o português de origem inglesa George March
adquirir terras na região e transformá-las em uma produtiva fazenda, é que surge o
povoado que em 1855 seria elevado à Freguesia de Santo Antônio do Paquequer,
atual município de Teresópolis (SANTOS, 1959). Dois anos depois, com a Vila de
Magé sendo elevada à cidade, Guapimirim se torna um de seus distritos. Teresópolis
começava então a se destacar, sendo emancipada de Magé no dia 6 de julho de 1891,
o que só aconteceria com Guapimirim no dia 25 de novembro de 1990 (FÉO, 2012).
Tanto os movimentos históricos mais recentes quanto os mais distantes do
presente se dão de maneira socialmente construída, submetendo um lugar a
permanentes mudanças, resultantes das ações da própria lógica da sociedade em
cada tempo e das inovações técnicas que estão sempre transformando o espaço
geográfico (SANTOS, 1994). Para que desde já se apresente a diferença entre espaço
e território, adere-se à visão de Raffestin (1993), de que o primeiro é anterior ao
segundo. Para o autor, ao se apropriar de um espaço de forma concreta ou abstrata,
pela representação, por exemplo, o ator territorializa tal espaço – não sendo estes
dois conceitos um só nem sinônimos, como porventura podem vir a interpretar.
Frente ao atual momento do processo de turistificação pelo qual o jovem
município de Guapimirim está inserido, toma-se a sua parte serrana como o principal
exemplo da ressignificação pela qual o mesmo vem passando e de consequente
(re)territorialização, uma vez que a população vem “descobrindo” somente agora que
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espaços já conhecidos pertencem geograficamente ao território guapimiriense. Este
processo também reforça reivindicações antigas em relação à “apropriação” de
paisagens sempre disputadas com municípios vizinhos, principalmente Teresópolis.
A partir disso, evidencia-se o termo “Serra de Teresópolis”, que passou a ser
questionado e até mesmo negado por muitos atores e agentes sociais – envolvidos
no trade turístico local ou não, devido às novas narrativas turísticas que passaram a
valorizar o patrimônio natural, histórico e cultura de Guapimirim. Tal fato vem
ocorrendo como um processo de reapropriação de um território ainda em disputa. A
GuapimirimTur, em publicações em redes sociais como Instagram12 e Facebook13,
passou a utilizar regularmente o termo Serra de Guapimirim para se referir a uma parte
considerável do município que até então era atrelada somente ao município vizinho.
Portanto, decidiu-se investigar na primeira seção deste capítulo, à luz da História e
por meio de uma fonte jornalística, como se deu a consolidação do termo “Serra de
Teresópolis” e os principais movimentos envolvidos neste contexto.
Na segunda seção, descreve-se em detalhes o processo de estruturação da
primeira agência de turismo exclusivamente receptiva do município. O objetivo é
mostrar como a iniciativa foi pensada e conduzida, fazendo um paralelo com teorias e
conceitos do turismo, a fim de apresentar possíveis contribuições em relação ao
planejamento turístico, sobretudo quando este ocorre por meio de mobilização social
e participação comunitária.
Já na terceira e última seção deste capítulo faz-se uma análise da governança
do turismo em Guapimirim, a fim de se averiguar este novo momento pelo qual vem
passando o município em relação ao desenvolvimento do turismo local, assim como
possíveis desdobramentos após o lançamento da primeira agência de turismo
receptivo do município. Nesta etapa, também se recorre a teorias desta área do saber
no intuito de propor um paralelo entre o ideal e a prática, tendo em vista os desafios e
as limitações envolvidas na gestão do turismo no contexto investigado.

2.1 UMA SERRA EM DISPUTA ALÉM DOS LIMITES GEOGRÁFICOS
Para a produção desta seção, optou-se em utilizar o acervo digital do extinto
jornal Correio da Manhã, em circulação entre junho de 1901 e julho de 1974. A escolha
12
13

Disponível em: https://www.instagram.com/visiteguapi
Disponível em: https://facebook.com/visiteguapi
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é aqui justificada pela relevância do periódico no contexto fluminense, o acesso
gratuito ao seu conteúdo e a simples usabilidade do sistema de buscas oferecido pela
Hemeroteca Digital Brasileira14, da Fundação Biblioteca Nacional. Apesar de ter
surgido de maneira tímida no Rio de Janeiro, o jornal chegou a atingir tiragens
superiores a 200 mil exemplares.
é considerado hoje um dos mais importantes jornais brasileiros do século XX,
dotado de uma ética própria e introdutor de refinamentos textuais que se
transformariam na sua marca. Lançado em 15 de junho de 1901, numa época
em que a imprensa se mostrava mais explicitamente parcial no jogo do poder,
o periódico, desde sua primeira edição, nas palavras de Nelson Werneck
Sodré, primava por um “ferrenho oposicionismo, de extrema virulência”, em
contraste com o “extremo servilismo” adotado por jornais concorrentes. Seu
caráter era independente, legalista, liberal e doutrinário, dentro de uma linha
editorial combativa à situação, no caso, inicialmente, a República Velha
oligárquica – no entanto, sempre se destacou como “jornal de opinião”.
Identificava-se, num primeiro momento, com as classes populares, mas com
o passar do tempo atraiu a atenção da classe média do Rio de Janeiro; muitas
vezes apresentava aos leitores textos de forte carga emocional. Ao longo do
tempo desenvolveu também certa preocupação estética, no que foi inovador,
marcando-se pela crescente valorização de ilustrações e fotos. Ademais, o
Correio da Manhã sempre se posicionava a favor de medidas
modernizadoras e contra forças políticas vistas pelo como bloqueadoras do
desenvolvimentismo e do acesso popular a alguns direitos fundamentais. O
fim de sua publicação, em 8 de julho de 1974, deu-se por incompatibilidades
da folha com a ditadura militar, que inicialmente apoiara. (BRASIL, 2014).

Nesta seção deste capítulo, de caráter qualitativo e com exposição de dados
quantitativos referentes aos resultados da pesquisa realizada, pretende-se identificar
os principais movimentos históricos no contexto regional durante os anos em que o
referido periódico circulou, buscando compreender as narrativas daquele tempo por
meio dos discursos tanto do periódico, por meio de reportagens, notas e artigos;
quanto de empresas e pessoas que eventualmente publicaram algum conteúdo no
mesmo utilizando-se de informes publicitários, anúncios, cartas etc. No entanto,
ressalta-se que o material coletado e posteriormente analisado apresenta um caráter
verossímil, como um fragmento daquele tempo. Por outro lado, conforme afirma
Valeria Lima Guimarães (2013, p. 213), “o uso de acervos digitalizados se revela um
instrumento extremamente útil para o pesquisador, permitindo o acesso a um volume
e a uma qualidade de informações que não seria possível consultar manualmente no
meio físico”. Em relação à função de um jornal, a autora também observa que esta

14

Disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital
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vai além da sua capacidade de informar. São também seus objetivos
interpretar, orientar, divertir, disseminar ideias e, entre outras funções,
vender, por meio de anúncios comerciais. (GUIMARÃES, 2013, p. 219).

Além da consulta ao acervo, de pesquisas bibliográficas e da exposição de
conhecimento adquirido em campo empiricamente, realizou-se também uma análise
de conteúdo norteada pela teoria de Bardin (1977), estruturada a partir de pré-análise,
tratamento do material, categorização, inferência e interpretação. A organização da
pesquisa foi toda feita em uma planilha do software @Excel, da Microsoft Corporation,
a partir da qual também foram sistematizadas as informações segundo os seguintes
critérios: década, ano, dia e mês, link, palavra-chave, seção, tema, seleção para
análise (sim ou não) e indicação ou não de download para a etapa de análise
específica, apresentada a seguir.
Os termos procurados durante a busca aparecem destacados nos documentos
digitalizados encontrados em um chamativo tom de verde, contribuindo com a
verificação do termo pesquisado. No entanto, cada página avaliada exigiu um olhar
mais atento e curioso, uma vez que poderiam surgir informações complementares a
esta investigação.
Foram utilizadas quatro palavras-chave durante a pesquisa no acervo digital:
“guapimirim”, “guapi”, “guapymirim” e “guapy” (Tabela 9). Além do nome do município
na versão atual, recorreu-se ainda à forma como este é popularmente chamado por
moradores e visitantes, a partir de seu prefixo; e também a ambas as palavras com o
“y” substituindo a primeira letra “i”, maneira também utilizada no passado e que deriva
do nome original da cidade, Aguapehy-Mirim, termo oriundo da língua tupi que
significa “rio pequeno” (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM, s.d.).
Outras duas palavras-chave também utilizadas em algumas literaturas
chegaram a ser cogitadas, como “guapy-mirim” e “aguapey”. No entanto, notou-se em
uma etapa preliminar que a primeira resultava exatamente nas mesmas ocorrências
da busca por “guapy”, e a segunda referia-se sempre a um rio argentino com este
mesmo nome.
Tabela 9 – Total de ocorrências selecionadas para análise (por palavra-chave)

PALAVRA-CHAVE
Guapymirim

QUANTIDADE

PERCENTUAL

9

1%

59

Guapi
Guapy
guapimirim
TOTAL

78
88
449

13%
14%
72%

624

100%

Fonte: Elaboração própria (2018)
Logo, chegou-se inicialmente a um total de 797 ocorrências – das quais 171 foram
desconsideradas (98% por estarem fora de contexto e 2% por duplicidade). Logo,
foram selecionados 624 registros datados entre os Anos 1900 e 1970 (Tabela 10),
quando o Correio da Manhã fora lançado e descontinuado, respectivamente.
Tabela 10 – Total de ocorrências selecionadas para análise (por década)
PERÍODO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

1901 a 1909

1

0%

1910 a 1919

10

1%

1920 a 1929

30

5%

1930 a 1939

43

7%

1940 a 1949

54

9%

1950 a 1959

199

32%

1960 a 1969

149

24%

1970 a 1974

138

22%

624

100%

TOTAL

Fonte: Elaboração própria (2018)
Em “seção” e “tema” foram criadas categorias e classificações de análise
conteúdo (BARDIN, 1977) a partir da experiência profissional do autor deste artigo
enquanto jornalista e de seu conhecimento em relação ao campo aqui avaliado.
Conforme explica Urquiza e Marques (2016, p. 124), “a categorização é feita em duas
etapas: o inventário, quando se isola os elementos; e a classificação, que implica em
repartir os elementos e buscar ou impor um nível de organização às mensagens...”.
A análise de conteúdo se assenta, de modo implícito, na crença de que a
“categorização (passagem de dados em bruto a dados organizados) não
introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, mas que dá a
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conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados em bruto” (BARDIN, 2010,
p.147). Ciente dessa complexidade de execução, ao se buscar categorizar os
sintagmas, Bardin (2010, p. 147-148) veio em socorro e elaborou critérios de
qualidade para facilitar a escolha das boas categorias [...]. (URQUIZA;
MARQUES, 2016, p. 124).

Observa-se que a metade das ocorrências é referente a uma seção comumente
chamada de “Classificados” (Tabela 11), na qual os leitores dos jornais impressos
pagam para anunciar produtos e/ou serviços. Portanto, limitada a determina parcela
da sociedade se tomada pela barreira monetária. A maioria absoluta dessas ofertas
está relacionada à especulação imobiliária que ocorreu de maneira mais explícita em
Guapimirim e região com o lançamento da Rodovia Rio-Teresópolis (atual Rodovia
Santos Dumont – BR-116/RJ), em meados do século XX, período em que se
concentram 87% das ocorrências relacionadas a esta seção, especificamente.

Tabela 11 – Seções das ocorrências selecionadas para análise
CATEGORIAS

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Crônica

1

0,2%

Obituário

1

0,2%

Capa

2

0,3%

Artigo

2

0,3%

Edital

3

0,5%

Resposta de Autoridades

3

0,5%

Publicidade

5

1%

Esporte

6

1%

Carta do Leitor

8

1%

Coluna

10

2%

Reportagem

46

7%

Nota

225

36%

Classificados

312

50%

624

100%

TOTAL

Fonte: Elaboração própria (2018)

A rodovia aparece como o segundo tema mais recorrente entre as ocorrências
selecionadas para análise (19%), ficando atrás apenas da Estrada de Ferro
Therezopolis (28%), outro movimento histórico que contribuiu significativamente com
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o crescimento populacional de Guapimirim. Ambos são identificados neste estudo
como um dos grandes responsáveis pelo crescimento do então distrito e a
consequente valorização fundiária de seu território, sendo este fortemente atrelado a
Teresópolis durante todo este processo a partir da pesquisa realizada no acervo do
jornal Correio da Manhã, conforme é possível observar na tabela abaixo:
Tabela 12 – Temas das ocorrências selecionadas para análise (por tema)
ABORDAGENS

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Estrada de Ferro Therezopolis

176

28%

Rodovia Rio-Teresópolis

118

19%

54

9%

46

7%

44

7%

35

6%

33

5%

30

5%

28

5%

24

4%

14

2%

8

1%

7

1%

7

1%

624

100%

Guapi com uma parte de
Teresópolis
Cotidiano / Assuntos gerais
Guapi como um território próprio
Abastecimento / Saneamento do
RJ
Guapi como
"Serra de Teresópolis"
Turismo / Eventos / Casas e sítios
de veraneio
Guapi como "Raiz da Serra de
Teresópolis"
Personagens / Fatos Históricos
Guapi como uma parte de Magé
Estradas Magé-Manilha e RioFriburgo
Guapi como o "Pé da Serra de
Teresópolis"
Santa Constança F.C. / Central
E.C.
TOTAL

Fonte: Elaboração própria (2018)
Como os periódicos “são empreendimentos que congregam um conjunto de
indivíduos em torno de ideias, crenças e valores a serem difundidos pela palavra
escrita” (GUIMARÃES, 2013, p. 220), busca-se por meio do método aqui apresentado
compreender a relação entre o conteúdo encontrado nas páginas do jornal e o
processo de turistificação em Guapimirim, que iniciou antes mesmo da própria
fundação do jornal – possivelmente a partir dos relatos dos primeiros viajantes que
passaram por aquela região e dos cartões-postais produzidos com os registros do
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fotógrafo Marc Ferrez no final do século XIX. A investigação também traz movimentos
atuais, em outro contexto, quando o município se apresenta ao mercado como um
destino turístico da região Serra Verde Imperial e participa oficialmente de projetos
relevantes do setor, como a Rota Cervejeira do Rio de Janeiro e o Turismo Rural no
Rio, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Portanto, para além do recorte temporal investigado e da fonte escolhida para esta
investigação, surgem inúmeras possibilidades de estudos que visem a descortinar o
objeto aqui pesquisado.

2.1.1 A ferrovia, a rodovia e o turismo: análises e reflexões

É importante observar que o Correio da Manhã é lançado pouco mais de dez
anos após a emancipação de Teresópolis, em 15 de junho de 1901, e encerra as
atividades mais de quinze anos antes da emancipação de Guapimirim, no dia 8 de
julho de 1974. Ou seja, considerando as questões geopolíticas daquele período, como
a tentativa de tornar Teresópolis a capital fluminense no lugar de Niterói, razão pela
qual seu processo de emancipação teria sido acelerada (BABO SEDLACEK, 2012),
torna-se compreensível que a cobertura do periódico dedicasse mais atenção a
Teresópolis e Magé – berço da primeira ferrovia brasileira, inaugurada em 1854, e
onde foi lançado em 1896 o trecho inicial da Companhia Estrada de Ferro
Therezopolis, conectando o Porto de Piedade ao bairro Bananal, em Guapimirim.
A parada final da ferrovia foi inaugurada somente em 1929, com o lançamento
da Estação da Várzea de Teresópolis (GERODETTI; CORNEJO, 2015). Parte dos
capítulos seguintes e finais, também narrados pelo periódico, aconteceram em
consonância com o lançamento da estrada de rodagem (como eram chamadas as
rodovias naquela época), inaugurada no dia 1º de agosto de 1959 pelo então
presidente Juscelino Kubistchek (CONCESSIONÁRIA RIO-TERESÓPOLIS, 2010).
A ferrovia foi incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil em 1931. Sua
debacle teve início na década de 1950, quando o trecho do Porto de Piedade
a Magé foi erradicado. Em 1957, foi transferida para a Estrada de Ferro
Leopoldina e, em 9 de maio daquele ano, sob a alegação de ser deficitária, a
ferrovia foi extinta entre as estações de Guapimirim e José Augusto Vieira, e
seus trilhos, arrancados em novembro de 1959. Segundo Benício Guimarães,
em O vapor nas ferrovias do Brasil: “Não se conservou o trecho da serra como
atração turística, como aconteceu em outros países, devido á visão estreita
dos dirigentes ferroviários da época. (GERODETTI; CORNEJO, 2015, p. 51).
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Embora o projeto da ferrovia tenha sido implementado mais de meio século
antes do referente à rodovia, chamada popularmente de Rio-Teresópolis, a
especulação em torno deste segundo empreendimento ocorria quase que
simultaneamente ao primeiro, desde muito tempo e sempre por iniciativa de grandes
empresários e grupos – como o Automóvel Club do Brasil, principal incentivador da
estrada de rodagem que viria a conectar o Rio de Janeiro à “Cidade de Thereza” (o
nome de Teresópolis seria uma homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de
D. Pedro II). Em julho de 1927, na “Secção automobilistica” do Correio da Manhã, tal
intenção já era propagada de forma entusiasmada em uma nota sobre a realização
da Segunda Exposição de Automobilismo, Autopropulsão e Estrada de Rodagem.
A commissão auxiliar está promovendo o plano geral das competições de
automoveis terrestres, que devem ser realizadas dentro da pista no interior
da exposição, regatas de canoas-automoveis e de autopropulsão na bahia de
Guanabara, raids de aeroplanos, raids de grandes percursos,
comprehendendo circuitos especializados, entre as quaes o do RioPetrópolis, Therezopolis, passando por Guapy e Santo Aleicho, na nova
estrada de rodagem, cujo traçado já foi approvado pelo ministro da Viação, e
que de Guapy a Therezopolis vae ser sem demora começado por iniciativa
do Automovel Club do Brasil (CORREIO DA MANHÃ, 7 de julho. 1927, p. 11).

O paralelismo entre ambos os projetos ocorre, na verdade, desde os tempos
dos primeiros caminhos que conectavam o povoado que habitava além da Serra dos
Órgãos ao Rio de Janeiro, passando por Guapimirim até o Porto de Piedade, em
Magé. O primeiro deles seria pela Serra do Socavão (região atualmente localizada
nos limites do Parque Estadual dos Três Picos, no bairro guapimiriense Caneca Fina),
por onde os registros históricos mais antigos dão conta que tenha passado, em 1788,
o juiz de fora da cidade do Rio de Janeiro, Balthazar da Silva Lisbôa (BABO
SEDLACEK, 2012). O segundo trajeto, sobre o qual não são encontradas muitas
informações a respeito, seria a “Serra da Boa Vista”, nome que faz referência ao local
atualmente chamado de Mirante do Soberbo, localizado atualmente no território
guapimiriense próximo à fronteira com Teresópolis.
O terceiro e último caminho se dava pela “Serra do Couto”, que deu origem à
atual rodovia e, segundo Babo Sedlacek (2012), teria se tornado a via prioritária entre
o Porto Novo do Cunha, às margens do Rio Paraíba do Sul, nas redondezas dos atuais
municípios de Além Paraíba e Sapucaia, e o Porto de Piedade. A escolha entre as
serras do Socavão e do Couto como a melhor opção para a construção da futura
estrada de rodagem dividia opiniões de autoridades e empresários, tendo em vista os
mais diversos interesses sob a narrativa de que as propostas apresentadas visavam
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o bem comum, inclusive a partir do pretexto do desenvolvimento econômico pela via
do turismo local.
[...] Agora mesmo acaba de mandar imprimir folhetos com vistas da cidade e
explicações sobre suas condições de vida, os quaes irão ser distribuidos
gratuitamente no Rio de Janeiro e em outras capitaes brasileiras. Cartazes
de propaganda com legendas allusivas irão tambem ser colocados em
diversas vitrines de casas comerciaes do Rio, afim de animar cada vez mais
a vinda de forasteiros à esta cidade. É preciso que agora os poderes publicos
cooperem tambem na medida de suas possibilidades para que iniciativa tão
util seja coroada de mais complexo exito.
[...] No momento presente só uma obra poderia reanimar Therezopolis,
dando-lhe grandes elementos de vida e de progresso: é a construcção da
estrada de rodagem Therezopolis-Rio, directa. Ha já estudos nesse sentido e
o traçado feito, partindo de Therezopolis pelo Socavão até Guapy, dahi pela
encosta da serra até encontrar a Rio-Petrópolis mais ou menos em Estrella,
dizem os entendidos, é de fácil execução. Os therezopolitanos contam mais
uma vez, com a boa vontade do ministro José Americo, espirito dynamico,
que ha de ver nesse emprehendimento uma medida de alto alcance
economico para Therezopolis, creando assim novos elementos para
incentivar o turismo em nossa terra. Por isso os therezopolitanos tudo
esperam do grande brasileiro, que com tão elevado critério está
superintendendo a pasta da Viação. (CORREIO DA MANHÃ, 23 de outubro,
1931, p. 5).

Embora se saiba que ambos os empreendimentos tenham ocasionado o
crescimento de Guapimirim e a consequente valorização fundiária de toda a região,
nota-se uma maior concentração de anúncios relacionados à venda de terras
exatamente nos anos 1950, década de lançamento da rodovia. Das 312 ocorrências
relacionadas à seção “Classificados”, 54% são referentes a este período. Na década
anterior, este número é de 11%; já nos anos 1960, 31%. Estas três décadas totalizam
96% dos anúncios encontrados.
Vale frisar que o periódico utilizado como fonte para esta pesquisa não havia
sido lançado ainda na década que antecedeu o lançamento da ferrovia, tendo surgido
somente cinco anos após a inauguração do primeiro trecho. No entanto, mesmo na
década de 1910 não foram encontradas ocorrências neste sentido. Mesmo nos anos
1920, mais especificamente em 1928, o número de ocorrências da seção
“Classificados” não é significativo: somente quatro (Figura 5), mesmo já sendo esta
uma modalidade amplamente difundida de publicidade. Assim, reforça-se a ideia de
que a construção da Estrada de Ferro Therezopolis tenha beneficiado principalmente
negociantes e proprietários locais mesmo sendo economicamente inviável, como
sustenta Babo Sedlacek (2012).

65

Figura 5 – Propriedade colocada à venda no jornal

Fonte: Correio da Manhã, 14 de julho, 1928, p. 13.
Os anúncios veiculados no jornal chamam atenção por dois motivos. Primeiro,
quanto à valorização dos aspectos naturais do então distrito, que até os dias de hoje
ainda atrai novos moradores, turistas e sitiantes por esta mesma razão. Depois, em
relação aos anunciantes das propriedades vendidas, que por meio do endereço
indicado para futuras negociações se revelavam moradores de outros municípios,
principalmente Rio de Janeiro, onde chegou a surgir empresas dedicadas à região,
como foi o caso da Sociedade Imobiliária Serra de Teresópolis Ltda. Esta, inclusive,
atuou fortemente com loteamentos em Guapimirim em meados dos anos 1950, ápice
da especulação imobiliária dentro do período aqui investigado.
Em março de 1950, uma reportagem intitulada “Estrada para Teresópolis”
confirma a construção da via após anos de especulação e faz coro aos empresários
locais quanto à sua necessidade. Conforme afirma Luca (2005), as ambivalências e
oscilações entorno dos órgãos da grande imprensa, “suas ligações cotidianas com
diferentes poderes, a venalidade sempre denunciada, o peso dos interesses
publicitários e dos poderosos do momento também podem ser apreendidos a partir de
determinadas conjunturas”. Isso fica ainda mais claro quando o Correio da Manhã,
que veiculava os anúncios oriundos da valorização fundiária da região, endossa o
pedido de recursos públicos para o empreendimento e chega a “leiloá-lo” como um
outdoor político.
[...] Os futuros beneficiarios da estrada é que também devem fazer um
pouquinho de fôrça junto aos poderes públicos para que estes não
desanimem de prover os recursos o D.N.E.R. para a execução da obra. Aliás,
êles já deram uma demonstração de boa vontade nesse sentido, pois
chegaram a fundar a Sociedade dos Amigos de Teresópolis com o objetivo
de incentivar, entre outros melhoramentos locais, a construção da almejada
estrada.
No novo govêrno que vem por aí seria bom que surgisse prestigioso paredro
que quisesse ter o nome ligado à conclusão da Rio-Teresópolis e com direito,
portanto, a uma placazinha que o recomendasse aos pósteros... (CORREIO
DA MANHÃ, 15 de dezembro. 1940, p. 5).
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Surpreendentemente, o turismo está presente neste contexto muito antes de
ambas as movimentações históricas, anteriormente às etapas de organização e
estruturação da atividade no Brasil, quando sequer era assim chamado. Percebe-se
já naquela época que a valorização de Teresópolis enquanto um lugar a ser visitado
provocou o mesmo impacto em Guapimirim, ainda que em proporções diferentes. Um
indício deste fato está no livro “Colonização de Teresópolis”, de Gilberto Ferrez. O
autor dá ao luso-inglês George March, que em 1818 teria arrendado e empreendido
nas terras que anos depois dariam lugar a Teresópolis, o crédito de ter criado o hábito
de veraneio na serra a partir da divulgação da paisagem local.
Homem de posses e bom gôsto, March tornou-se logo grande propagandista
das belezas naturais, da fertilidade e do clima admirável de suas terras e,
tudo isso, relativamente perto da Côrte. Quando subia, era sempre
acompanhado de amigos, ministros, cônsules, viajantes, cientistas, a quem
convidava para, juntos, desfrutarem aquêle rincão da serra. Foi assim que
principiaram a afluir à Fazenda dos Órgãos, no verão, visitantes a procura de
clima mais ameno do que o Rio. Em pouco tempo, a casa principal da fazenda
tornou-se pequena e o nosso anfitrião viu-se forçado a construir pequenas
casas, que alugava. (FERREZ, 1970, p. 42).

A presença de autoridades da época na região, como demonstra o relato acima,
surge também como a possível origem do que vem a se tornar, anos depois, na leitura
contemporânea, o que entendemos como turismo na região serrana. O historiador,
pedagogo e turismólogo Hernán Venegas Marcelo (2011) acredita que
Nas recreações aristocráticas da Família Real e da Corte Portuguesa
identifica-se a ocidentalização da sociedade e com ela, bem mais avançado
o século e acompanhando as transformações modernas do Império,
antecipações do turismo. [...] deveríamos perguntar se os lugares
freqüentados ou aqueles estabelecidos como residências da Família Real
qualificaram práticas embrionárias do turismo. Também seria oportuno
pensar se a presença e prestígio da Família Imperial fez de lugares, com
predomínio de funções terapêuticas, um motivo de atração de viagens que
pudessem ser catalogadas de turísticas. Essas duas questões, originalmente
tratadas por Haroldo Camargo, ajudam a pensar possíveis antecipações do
turismo no Brasil. (MARCELO, 2011, p. 13).

Nota-se ainda outra evidência nesta direção em uma reportagem publicada no
Correio da Manhã no dia 15 de dezembro de 1940 (página 5), assinada pelo cronista,
repórter especial, desenhista e professor Magalhães Corrêa, autor do livro “O sertão
carioca”. Ao discorrer sobre a história regressa de Guapimirim, são descritos três
meios de hospedagem erguidos ainda no século XVIII nos atuais bairros Bananal,
Barreira (este sem muitos detalhes) e Garrafão.
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O primeiro tratava-se do albergue de propriedade do então coronel da Guarda
Nacional Manuel José Vivas. A reportagem descreve o local como um ambiente
agradável e simples. E não destaca nenhum hóspede considerado ilustre, apesar de
indicá-lo como parada obrigatória para pernoite no trajeto rumo à Serra dos Órgãos.
No entanto, ao continuar falando sobre a diligência (termo usado pelo autor para se
referir à expedição), descreve com riqueza de detalhes o luxuoso casarão do lendário
João Garrafão, localizado no meio da serra e que, segundo o autor da reportagem,
“colecionava orquídeas para vendê-las aos turistas”, além de receber visitantes
notórios, como Dom Pedro II. Vale frisar novamente que não se pretende aqui adentrar
no mérito se tais viajantes eram turistas. Todavia, embora muitos dos visitantes
estivesse ali para realizarem negócios ou compromissos decorrentes de seus cargos
e/funções, nota-se que a contemplação das paisagens e a vivência com moradores e
comerciantes locais estavam sempre presentes nas jornadas daquele tempo – o que
poderia ser também acatado como o que hoje se entende como experiência turística.
[...] Moreira Pinto quando em 1874 se achava verancando em Theresopolis,
soube da ida de Pedro II à cidade natureza, sendo seu amigo particular, foi
recebel-o no Garrafão. O monarcha ao avistar o dr. Moreira Pinto dirigindose a ele disse: “Oh um republicano por estas alturas! Sim, respondeu-lhe,
tendo noticias da vinda de V. M. a esta povoação dei-me pressa em vir
recebel-o como era de meu dever.
Obrigado, disse-lhe o Imperador. E gentilmente apanhou um copo, encheulhe dagua na fonte, ordenando que a bebesse, dizendo: Nunca bebi agua
igual em todo o Brasil. Nem mesmo na Europa, accrescentou o sr. Mathias
de Carvalho, ministro portuguez, que fazia parte da comitiva imperial.
(CORREIO DA MANHÃ, 15 de dezembro, 1940, p. 5).

A fala acima, sobre a qualidade das águas de Guapimirim, acabou sendo
atribuída a Dom Pedro II e virou um dito popular que, além de compor o hino do
município, é atualmente reproduzido durante atividades turísticas locais, como o Café
Colonial realizado pela GuapimirimTur com a presença de um ator que interpreta o
príncipe regente – ou seja, também de maneira representada, reforçando os símbolos
que se busca reforçar a partir do turismo. Tal característica natural também é bastante
frisada nos anúncios observados no periódico, como um atrativo para possíveis
compradores de terras. O fato é que a valorização da parte serrana do município, a
partir principalmente da colonização de Teresópolis, fica ainda mais evidente tanto na
cobertura jornalística do periódico quanto nas ofertas veiculadas no jornal pelos
leitores. Das 312 ocorrências identificadas na seção “Classificados”, 74% tentam
vender a ideia de que Guapimirim pertence ao município vizinho, sendo chamado de
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“Raiz da Serra de Teresópolis”, “Serra de Teresópolis”, “Pé da Serra de Teresópolis”
ou simplesmente fazendo alusão à Rodovia Rio-Teresópolis. Em um anúncio de 1958,
o então distrito de Magé chega a aparecer como um bairro teresopolitano (Figura 6).
Figura 6 – Guapimirim é caracterizado como um bairro teresopolitano nos
“Classificados”

Fonte: Correio da Manhã, 31 de agosto. 1958, 3º Caderno (Parte II).
Esta ocorrência poderia ser referente à antiga Rua Guapy, localizada em
Teresópolis. No entanto, o termo “Raiz Serra” evidencia se tratar do atual município
de Guapimirim. Percebe-se também que até mesmo bairros não localizados na serra
são atribuídos como sendo parte de Teresópolis, como Estrada da Barreira e Caneca
Fina, ricos em atrativos naturais como nascentes, cachoeiras e matas. Alguns
anúncios frisam que as propriedades são fartas também em lenha e caça,
demonstrando o quanto a questão ambiental ainda não era priorizada – uma vez que
a manutenção das florestas só veio a ser fortalecida no Brasil a partir do Governo
Vargas, na década de 1930, com a criação modernista de normas e instituições, como
o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística, além da delimitação do Parque
Nacional do Itatiaia, localizado na Serra da Mantiqueira, a primeira área protegida
efetivamente implementada no país (DIAS; PEREIRA, 2010).
Em uma oferta publicada quase duas décadas antes da inauguração da
rodovia, o processo de turistificação da parte serrana de Guapimirim é notado em
paralelo à especulação imobiliária, com a venda de chácaras e sítios no histórico
bairro Barreira. Na época, o loteamento fora chamado de Parque do Soberbo (em
alusão ao principal rio de Guapimirim que margeia aquela localidade). A região é
caracterizada como “Meio da Serra de Therezopolis”, na parada Barreira do Soberbo
da Estrada de Ferro. A altitude (clima ameno) e a fartura de água são destacadas
antes de um convite: “Faça uma visita no próximo domingo ao Parque do Soberbo,
logares optimos para caçadas, pic-nics, excursões...” (CORREIO DA MANHÃ, 14 de
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julho, 1940, p.19). É a partir desta década, inclusive, que se percebe um aumento
considerável no número de anúncios destacando a região como um local de veraneio.
O mesmo movimento acontece em relação à cobertura jornalística. Das 19
ocorrências encontradas e caracterizadas no contexto do “turismo”, 18 são a partir
dos Anos 1940.
Em outra reportagem de Magalhães Corrêa, desta vez publicada nos dias 2 e
3 de novembro de 1940 (p. 12), ele narra uma excursão ao município de Magé, com
grande destaque para um roteiro de um dia em Guapimirim. O texto é bastante rico
em detalhes e enaltece os aspectos históricos e naturais do então distrito, sendo
possível realizá-lo praticamente por inteiro ainda hoje. No dia 4 de fevereiro de 1945
(página 10), um anúncio sobre um sítio localizado na Serra de Teresópolis
(Guapimirim) para períodos de férias e carnaval, com “finos passeios” a pé e a cavalo
e valores de diária ou pacotes de quatro dias. Na década seguinte, mais precisamente
no dia 10 de julho de 1959 (p. 9), pouco antes do lançamento da rodovia, a coluna
“Vida Excursionista” divulga um acampamento para a Fazenda “Limoeiro”,
provavelmente no bairro homônimo. Neste mesmo dia a coluna divulga expedições
para o Dedo de Deus e a Pedra do Sino, mas sem citar sua localização exata, fazendo
referência direta apenas à Serra dos Órgãos.
Destaca-se ainda quatro ocorrências ligadas ao turismo durante o período da
Ditadura Militar no Brasil (1964 – 1985). A primeira, publicada no dia 8 de dezembro
de 1964 na coluna “Vida Católica” (Segundo Caderno, s.p.), anuncia a Festa de Nossa
Senhora da Conceição, capela histórica de 1713 localizada na então sub-sede (agora,
sede) do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no bairro Barreira, em Guapimirim. A
nota, neste caso, caracteriza o local como Teresópolis citando apenas um padre de
Guapimirim. Em 1969, o Departamento de Turismo do Clube Municipal, subordinado
à Associação dos Servidores Públicos, anuncia uma “excursão a Guapimirim, com
visita à Fazenda Vale do Soberbo, na Raiz da Serra, Teresópolis.” (CORREIO DA
MANHÃ, 14 de março. 1969, p. 2). Um ano depois, um anúncio faz menção ao Touring
Club do Brasil (Figura 7) e ao Parque da Caneca Fina, bairro identificado como Serra
de Teresópolis apesar de ficar no interior de Guapimirim (citada como uma localidade).
Funciona até a presente data no local um dos condomínios mais elitizados do
município, ainda com o nome que o originou e agora localizado nos limites do Parque
Estadual dos Três Picos. Já em 1972 (s.p.), a Associação dos Radioginastas também
anuncia uma excursão a Guapimirim, desta vez sem alusão a outro lugar senão o
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jovem município. Tais expedições revelam parte do processo de turistificação em
Guapimirim e o perfil da atividade naquela época, ainda muito comum no município
até os dias de hoje.
Figura 7 – Guapimirim como uma “localidade” nos “Classificados”

Fonte: Correio da Manhã, 1970, Capa.
Portanto, encontra-se aqui uma possível explicação para a formação do atual
senso comum que notoriamente identifica a parte serrana do município como
pertencente a Teresópolis, englobando cartões-postais de grande relevância, como o
Mirante do Soberbo, o Dedo de Deus e várias outras montanhas da Serra dos Órgãos,
como Escalavrado, Cabeça de Peixe, Pedra do Sino (o ponto mais alto do conjunto
da cordilheira e de Guapimirim), Agulha do Diabo etc. Nas décadas mais recentes,
esta percepção foi cada vez mais reforçada pelo trade turístico teresopolitano, que
comemora o título de “capital nacional do montanhismo” apesar de as principais
montanhas da Serra dos Órgãos estarem em território guapimiriense. Esta situação
se dá também em vários outros lugares do Brasil e do mundo, em destinos turísticos
já consagrados que se promovem também com a divulgação de atrativos de
municípios vizinhos menos conhecidos.
Para Aguinaldo Fratucci (2014), este complexo processo de apropriação de
trechos do espaço resulta em um fenômeno socioespacial e na consolidação de uma
atividade econômica que se apresentaria como uma das mais dinâmicas da economia
global da atualidade. A partir deste ponto de vista, pode-se afirmar que, enquanto no
passado atrelar parte de Guapimirim a Teresópolis atendia os interesses econômicos
do mercado imobiliário, da metade do século XIX para cá o turismo passou a ser o
grande responsável por este processo, uma vez que o que estaria em disputa seria
um território de extrema importância para a atividade. Ainda segundo Fratucci,
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[...] O fenômeno socioespacial do turismo envolve diversos grupos de agentes
sociais diferentes (turistas, empresários, poder público, trabalhadores diretos
e indiretos e população residente nos destinos turísticos, entre outros),
resultando na turistificação de partes do espaço, produzindo territórios
descontínuos, que se organizam a partir da lógica reticular das redes. Nesses
territórios-rede do turismo (FRATUCCI, 2008), podemos observar
territorialidades distintas convivendo e disputando em um eterno devir os
espaços apropriados a partir de lógicas específicas, nem sempre
convergentes. Essa possibilidade de multiterritorialidades gera, por sua vez,
a multiplicidade de funções coexistido no mesmo território (MASSEY,
KEYNES, 2012), no território do turismo. (FRATUCCI, 2014, p. 91).

Constata-se também que, desde o lançamento da ferrovia, Guapimirim passou
a ser representado principalmente pela estação central. Em muitas das ocorrências
encontradas no periódico é comum observar o nome da referida parada sendo
utilizado para fazer alusão ao então distrito (Raiz da Serra, Guapy, Alcindo
Guanabara, Guararema etc.), distanciando-o de sua parte serrana – apesar da
proximidade geográfica. A partir das narrativas empregadas pelo poder constituído à
época, reproduzido e perpetuado pela imprensa ao longo dos anos, nota-se que a
construção da territorialidade em torno da “Serra de Teresópolis” deu ao senso comum
tal noção daquele espaço.
Atualmente, este movimento ainda encontra força principalmente na mídia e no
capital financeiro, por meio do próprio trade turístico e, ainda hoje, do mercado
imobiliário. Raffestin (1993, pág. 143) afirma que “ao se apropriar de um espaço,
concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa’ o
espaço”. A aspa no interior de sua fala busca frisar que espaço e território não são
sinônimos. Assim, pode-se afirmar que, a Serra de Guapimirim, enquanto espaço, foi
territorializado ao longo dos séculos para além de delimitações geográficas: primeiro,
de forma concreta por Guapimirim, com validade jurídica e política; depois, de maneira
abstrata por diferentes atores em meio aos mais diversos interesses, de modo
representado.
2.2 GUAPI NO MAPA: BREVE HISTÓRICO SOBRE A PRIMEIRA AGÊNCIA DE
TURISMO RECEPTIVO DO MUNICÍPIO
Lançada em junho de 2015, a GuapimirimTur é um empreendimento social fruto
da iniciativa popular, sem nenhuma participação ou parceria institucional/formal com
o poder público municipal desde sua estruturação até os dias atuais. A iniciativa surgiu
de um projeto chamado “Guapi no Mapa” (Figura 8), idealizado pelo jornalista Rafael
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Coelho, autor desta dissertação, e sua companheira, a contadora Amanda Vidal
Damazio, ambos guapimirienses. A ideia de mobilizar pessoas em prol do
desenvolvimento do turismo local começou a surgir em forma de incômodo a partir de
uma experiência turística vivida pelo casal durante um ano sabático de 383 dias, entre
novembro de 2013 e dezembro de 2014, quando se dedicaram a viajar por 24 países
ao redor de cinco continentes, incluindo o Brasil, em uma viagem de baixo custo, de
mochila, mais independente e que envolveu hospedagem gratuita em residências de
pessoas locais, caronas, parcerias com hotéis etc. A prática também é conhecida
como mochilão (backpacking, em inglês), muito comum entre os viajantes mais jovens
e flexíveis (CARVALHO, 2009).
Figura 8 – Capa da apresentação feita aos moradores no início do projeto

Fonte: Elaboração própria (2015)
A partir de uma visão mais crítica e reflexiva em relação ao turismo, ao contexto
geopolítico e aos aspectos socioculturais dos lugares por onde passavam, durante a
viagem o casal sempre conversava sobre a potencialidade turística de Guapimirim, na
visão deles desperdiçada, principalmente frente à necessidade de proporcionar mais
qualidade de vida à população desde a garantia de direitos básicos até a oferta de
oportunidades de crescimento intelectual e financeiro por meio da atividade e do que
ela poderia proporcionar direta e indiretamente. Os dois lamentavam tal fato, mas não
chegaram a conversar sobre um possível empreendimento neste sentido. Até mesmo
devido ao acordo que fizeram de, durante a viagem, não fazerem planos futuros, a fim

73

de se vivenciar o dia a dia daquela experiência. Em um post no blog sobre o ano
sabático, o jornalista compartilhou com os leitores um pouco sobre a experiência:
Embora a gente tenha motivos de sobra para chorar com o mundo, ele nos
surpreende o tempo inteiro com razões para acreditar. Mas tal compensação
às vezes parece injusta. Fruto da nossa necessidade de superação. Otimismo
ou conformismo? Vivemos numa insaciável busca por sentidos. Mas na
verdade nada parece ter solução. São guerras que nunca acabam no coração
do povo enquanto várias outras surgem. Vagões de trem lotados ao lado de
camas vazias, à espera de quem possa pagar por elas. Mansões com janelas
fechadas para a rua da amargura, onde empregados e serviçais fingem
sobreviver durante as poucas horas de sono que lhes são permitidas. E o que
dizer dos abraços, sorrisos, olhares e gestos de ternura e compreensão?
Tudo isso é o pão nosso agora. O de cada dia, mas que a gente deseja
conseguir transformar no para todo o sempre. Amém. (AÍ VAMOS NÓS,
2014).

Havia na viagem do casal, de fato, um desejo por mudança. E a primeira delas
aconteceu com o retorno para Guapimirim, uma vez que já moravam em Niterói há
alguns anos, embora sempre visitassem amigos e familiares na cidade-natal. Assim
que voltaram, Rafael iniciou um mapeamento dos recursos e atrativos turísticos do
município sem o conhecimento técnico ou científico necessário para a realização de
um inventário turístico. Mas, foi praticamente este o resultado que obtivera no final
desta segunda expedição, agora no lugar onde havia nascido e crescido. Durante este
processo, também identificou as pessoas que poderiam atuar no turismo, partindo de
dois princípios básicos: 1 – quem já atua no turismo, como proprietários e funcionários
de pousadas e restaurantes; 2 – quem já atua em alguma atividade que pode ser
contemplada pelo turismo, como barqueiros, agricultores, doceiras etc. Em relação
aos recursos e atrativos, três critérios pessoais permeavam o levantamento: 1 –
atrativos já conhecidos e divulgados, como a Sede Guapimirim do Parque Nacional
da Serra dos Órgãos; 2 – atrativos pouco conhecidos e pouco divulgados, como a
Área de Proteção Ambiental de Guapimirim; 3 – estruturas e lugares que poderiam se
tornar um atrativo turístico, como a fábrica da empresa local Sorvetes Bolero,
propriedades rurais etc. O levantamento era subdivido em categorias, tais como:
belezas naturais, patrimônio histórico, patrimônio cultural, lazer, gastronomia,
comércio e eventos.
A ideia inicial era oferecer o levantamento ao poder público municipal com o
intuito de contribuir com a estruturação de algum plano voltado para o
desenvolvimento do turismo local. No entanto, como não obteve retorno do então
secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, por razão desconhecida, o autor
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desta dissertação decidiu criar o projeto “Guapi no Mapa” no início de 2015. Além das
informações coletadas em campo anteriormente, foi formada uma rede com
aproximadamente 70 pessoas, por meio de inúmeros encontros e rodas de conversa.
Também foi investido tempo em uma profunda pesquisa histórica que tinha como
objetivo compreender o passado do município e apresentá-lo à população os capítulos
desconhecidos ou pouco conhecidos dos fatos ocorridos ali desde o seu passado mais
distante que se tem conhecimento por meio de depoimentos de moradores, escritos,
desenhos, cartografias, registros fotográficos etc. Surgiram novos fatos, enquanto
algumas foram comprovados ou mais bem compreendidos.
Após quatro meses de trabalho e mais de 1.500 quilômetros percorridos pelo
município de Guapimirim, tinha-se em mãos quase 10 mil fotos e vídeos do patrimônio
cultural, natural e histórico, e aproximadamente 90 recursos e atrativos turísticos
mapeados. Ainda no primeiro semestre de 2015 também foram realizadas, sem
amparo metodológico, duas pesquisas por meio de formulário online: uma de opinião
com moradores, no intuito de compreender se a população local percebia uma
potencialidade turística no município (Figura 9), o quanto eles se consideravam
conhecedores dos atrativos locais (Figura 10) e avaliações gerais sobre o tema
(Figura 11); e outra de mercado, com pessoas de outros municípios, a fim de avaliar
a demanda turística para Guapimirim e o perfil dos possíveis clientes. Alguns
resultados obtidos na primeira pesquisa indicaram alguns dos motivos que impediam
a população de conhecia mais o lugar onde vive (Figura 12) e uma visão geral dos
moradores sobre como enxergavam o turismo local até então (Figura 13).
Figura 9 – Pesquisa de Opinião sobre o Turismo em Guapimirim

Fonte: Elaboração própria (2015)
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Figura 10 – Pesquisa de Opinião sobre o Turismo em Guapimirim

Fonte: Elaboração própria (2015)
Figura 11 – Pesquisa de Opinião sobre o Turismo em Guapimirim

Fonte: Elaboração própria (2015)
Figura 12 – Pesquisa de Opinião sobre o Turismo em Guapimirim

Fonte: Elaboração própria (2015)
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Figura 13 – Pesquisa de Opinião sobre o Turismo em Guapimirim

Fonte: Elaboração própria (2015)
A apresentação feita a cada parceiro convidado para participar da iniciativa era
composta por oito slides: capa, apresentação, cenário (números do turismo no país),
nossos números (informações sobre as pesquisas realizadas), desafios (para o
município), oportunidade (proposta de parceria), modelo de negócio (proposta sobre
divisão de valores) e um último slide de agradecimento e informações sobre contato.
A apresentação foi feita inicialmente de maneira individual, a cada possível parceiro.
Na época, somente uma pessoa não aceitou participar da iniciativa devido a
problemas pessoais. No fim deste processo, outra mudança havia sido concluída na
vida do autor desta dissertação: a migração, ou melhor, a junção da Comunicação
Social, na qual já tinha mais de 15 anos de experiência, com o Turismo. Ambas as
áreas do conhecimento caminham juntas desde então no trabalho que vem sendo
realizado pela GuapimirimTur.
Um fato inusitado ajuda a explicitar o quanto a história da GuapimirimTur está
ligada às experiências vividas por Rafael e Amanda. No blog sobre a viagem, há uma
parte que relata a relação do casal com o hábito de viajar, algo até então muito recente
e novo na vida de ambos, tendo em vista que só tiveram acesso a viagens a partir de
2009, quando se casaram. Uma das fotos da seção mostra o jornalista na Pedra do
Sino, ponto mais alto de Guapimirim e da cadeia de montanhas Serra dos Órgãos. Na
legenda da imagem, no entanto, a descrição era outra: Pedra do Sino – Teresópolis
(RJ). Ou seja, há alguns anos ele próprio tinha uma noção de territorialidade diferente,
também para além dos limites geográficos, também socialmente construída e que foi
ganhando nova forma por meio de uma imersão no território a partir e para do que já
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conhecia, inclusive mundo afora. Um processo de autoconhecimento individual que
se tornou um projeto, que se tornou um negócio com viés social e que passaria a
ampliar as noções de territorialidade de outras pessoas, entre moradores e visitantes.
Do pessoal ao coletivo. Em rede.
Uma das críticas que se pode fazer ao projeto Guapi no Mapa (Figura 14) é seu
próprio nome. Embora a intencionalidade tenha sido chamar a atenção do público para
o assunto, reforçando que o município passaria a ser apresentado como um destino
turístico de alto valor no contexto da região turística Serra Verde Imperial, subtendese que determinado lugar não existe, ou não é percebido, por não fazer parte
efetivamente de uma rota turística. Colocar um município no mapa pode ser visto
como colocá-lo à venda ou em disputa com outros. A crítica na verdade vale para o
City Marketing, ou marketing urbano, quando este tende a transformar cidades em
mercadorias, colocando-as à venda (DUARTE; JÚNIOR, 2007).
Figura 14 – Peça publicitária com prévia sobre o lançamento da GuapimirimTur

Fonte: Visite Guapi (2015)
O processo de globalização, quando analisado além de seu caráter econômico,
revela um contexto de competitividade que teria trazido uma nova percepção da
realidade para pessoas, empresas, países, regiões etc. (DUARTE; JÚNIOR, 2007).
Assim, como as cidades também estariam buscando destaque em uma escala global,
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conceitos e estratégias de marketing antes utilizados somente pelo mercado
convencional agora também estariam adentrando a esfera da gestão pública, o que
não ocorria em Guapimirim quando a GuapimirimTur foi lançada, uma vez que não
havia naquele a promoção do município por parte do poder público municipal. Assim
como consumidores escolhem por produtos e serviços, as estratégias de marketing
passaram a ser utilizadas para valorizar a imagem das cidades, chamando a atenção
de moradores e investidores externos (KOTLER, 2000), além de aumentar a
competitividade com outros destinos, podendo inviabilizar o fortalecimento regional,
como sugere a lógica do turismo solidário (FORTUNATO, 2017).
No caso da GuapimirimTur, embora o projeto inicial levasse em conta desde o
início aspectos socioambientais e socioculturais envolvidos no turismo, a atuação da
empresa é restrita, uma vez que o investimento em infraestrutura para as melhorias
do tecido urbano-arquitetônico é dever do poder público, que apesar de tal atribuição
quase nunca a cumpre. Portanto, a iniciativa passou a criar demandas para o poder
público atender, o que se percebe que não ocorre no tempo necessário para que os
impactos negativos ocorram, como é o caso do desordenamento urbano e da falta de
estudos prévios sobre a capacidade de carga de trilhas e cachoeiras, onde também
se encontram problemas de cunho ambiental, uma vez que ainda falta
conscientização por grande parte da população que frequenta tais espaços. Logo,
acredita-se que é necessário cobrar do poder público ações concretas que mitiguem
os problemas que podem vir a ser causados a partir do fomento ao turismo – que não
deve ser tratado como vilão, como às vezes ocorre, uma vez que as mazelas em torno
deste fenômeno se dão quase sempre por falhas no planejamento. Sobre este
assunto, Rose (2002) alerta:
De nada adianta promover uma localidade turística se ela não está bemestruturada para receber o visitante. Os esforços e recursos despendidos
poderão acarretar um fator inverso do esperado, pois o turista não retornará
mais a esse destino e fará uma propaganda negativa a respeito do local.
Outro fator de suma importância está relacionado a sua própria
sobrevivência. A falta de planejamento adequado na utilização dos recursos
naturais de uma destinação turística poderá acarretar, a médio prazo, no
esgotamento destes recursos, que, na maioria dos casos, são irrecuperáveis,
inviabilizando a comercialização e, consequentemente, acarretando o
abandono do local por parte da demanda. (ROSE, 2002, p. 45).

Alguns meses após o lançamento da agência, um programa de voluntariado foi
criado com o objetivo de contribuir com este cenário de degradação ambiental. O “Rios
Mais Limpos” foi lançado no aniversário do município, no dia 25 de novembro de 2015,
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e até o final de 2019 já havia retirado, com a ajuda de aproximadamente 200
voluntários, mais de uma tonelada de lixo de rios e encostas (VISITE GUAPIMIRIM,
2019). A iniciativa é realizada em parceria com o Colégio Estadual Cortume Carioca,
localizado em uma área com florestas e cachoeiras, com o intuito principal de
contribuir com a formação cidadã de adolescentes e jovens do município.

2.2.1 A atuação da agência: inovação, comunicação e trabalho em rede

A criação da GuapimirimTur (Figura 15) pode ser considerada inovadora por
dois principais motivos. O primeiro deles, de caráter incremental, dá-se pelo
movimento em direção à estruturação de um destino turístico em potencial por meio
da organização comunitária e inserção de novos produtos e serviços no mercado
formal, ampliando consideravelmente a oferta turística serrana, fluminense e nacional.
O segundo, de caráter disruptivo, ocorre a partir das transformações que vêm
ocorrendo no âmbito local, que impulsionou o turismo local e vem desaguando em
uma série de outras iniciativas. A agência agrega princípios e valores mais comuns
ao terceiro setor a um negócio, gerando valor às experiências e consequentemente
ao município, sob o ponto de vista socioambiental e sociocultural.
Figura 15 – Foto tirada no café da tarde de lançamento da GuapimirimTur

Fonte: Visite Guapi (2015)
As diretrizes, processos e modelo de negócio da agência, cadastrada na
modalidade MEI (microempreendedor individual), não visam ao lucro, pois seus
dividendos são todos reinvestidos no próprio negócio, diferenciando-se também do
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padrão. Tanto que o idealizador da iniciativa levou três anos até começar a receber
uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 1 mil, quantia inferior ao salário da única
funcionária do empreendimento, devidamente registrada pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Ou seja, na contramão do mercado em geral.
No Turismo, pode-se imaginar, a priori, que tanto a área estatal como a
empresarial têm como objetivo real o lucro. O Estado espera da atividade
turística o superávit no balanço de pagamentos na conta específica, em razão
do ingresso de divisas, e as empresas que atuam no setor igualmente
dimensionam a prestação de seus serviços em razão da lucratividade dos
investimentos necessários. (BENI, 2001, p. 25).

Com a rede de parceiros comunitários, por exemplo, estruturou-se desde o seu
início uma divisão igualitária dos valores brutos arrecadados. O intuito foi superar a
baixa demanda inicial, fortalecendo e encorajando os atores envolvidos, além de
estabelecer uma relação justa. Em alguns casos, uma menor parte do valor arrecado
é destinado à agência, que assume as perdas monetárias com possíveis descontos
dados a clientes e revendedores, assim como com taxas referentes a serviços de
pagamento físico e digital. O processo de precificação é feito em conjunto com cada
parceiro da rede, buscando uma participação mais igualitária das partes envolvidas e
um valor final que não onere também os clientes, de acordo com o preço de custo,
tornando as ofertas mais acessíveis e competitivas.
Também se estipulou, além de flexibilidade, como a prática do home office, uma
carga-horária reduzida, sem qualquer tipo de desconto na folha de pagamento, para
a funcionária da agência – de 44 horas semanais para 37, a fim de proporcionar mais
tempo livre como incentivo ao lazer, ao estudo e a projetos próprios; na nossa política
de cancelamento, os prazos são mais amplos frente aos estabelecidos por lei,
inclusive para a utilização dos valores mantidos como créditos. Na comunicação,
busca-se fazer mais com menos, por meio da utilização de múltiplos canais e
ferramentas digitais, potencializando o alcance a necessidade de grandes
investimentos, por meio de ferramentas tecnológicas alternativas (preferencialmente
gratuitas ou de baixo custo), como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp,
TripAdvisor, Google Meu Negócio, Newsletter, E-mail Marketing, E-mail etc.
A GuapimirimTur promove um conjunto de experiências protagonizadas por
comunitários, tendo como princípios: a participação social, a diversidade, a
valorização da história, da cultura, da memória coletiva, dos saberes tradicionais e
dos diferentes modos de vida, além da inclusão de grupos até então colocados à
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margem, como a Folia de Reis “Estrela do Oriente”, que passou a ser valorizada como
destaque de alguns dos roteiros ofertados (VISITE GUAPIMIRIM, 2019).
A agência também fortalece o turismo de base comunitária em áreas de
abrangência de unidades de conservação, como a Área de Proteção Ambiental de
Guapimirim, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três
Picos, principalmente em áreas de produção agroecológica no contexto de bacias
hidrográficas que são fundamentais para o abastecimento de água da região e para a
preservação dos remanescentes de manguezal do entorno da Baía de Guanabara.
Entre 2018 e 2019, a GuapimirimTur, na figura de seu idealizador, atuou como
consultor e também como voluntário no Programa de Fortalecimento do Turismo de
Base Comunitária da APA de Guapimirim, que por estar inserida em um contexto de
grande pressão pela instalação de empreendimentos industriais e imobiliários, vem
incentivando o turismo de base comunitária (TBC) por meio de capacitações voltadas
à atividade, como uma forma de gerar renda e apoiar as comunidades em situação de
vulnerabilidade social (GUERRA; et al, 2019). A iniciativa contou com a participação
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), por meio da extensão “Educação ambiental
e turismo de base comunitária na APA Guapi-mirim”, cadastrada na Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da UNIRIO.
Além de um diagnóstico realizado em campo sobre a primeira etapa da
iniciativa, apoiada pelo edital de Chamada de Propostas para Fortalecimento de
Iniciativas de Turismo de Base Comunitária (PNUD BRA 08/023), o representante da
agência realizou durante três meses uma série de visitas, encontros e oficinas com o
intuito de estimular e promover a organização de membros da comunidade local nas
atividades propostas por eles próprios, nas áreas de hospedagem, gastronomia,
artesanato e condução de visitantes. Alguns integrantes da rede já eram parceiros da
GuapimirimTur e outros foram agregados a partir da participação no programa.
A agência também realiza palestras das escolas públicas no âmbito do projeto
"Conhecer, Amar e Preservar", que proporciona o contato direto de crianças e
adolescentes com o patrimônio natural, cultural e histórico do município. Em 2017, a
GuapimirimTur foi convidada pela Escola Municipal Acácia Leitão Portella para
participar do programa "Escola Sustentável", do Ministério da Educação. A iniciativa
tinha como objetivo despertar o senso de pertencimento de alunos e professores,
promover o autoconhecimento coletivo e colaborar com a conscientização em relação
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à preservação do patrimônio natural, histórico e cultural de Guapimirim. As primeiras
duas palestras reuniram mais de 170 professores da rede pública municipal de ensino.
Depois, outros seis encontros foram realizados com aproximadamente 500 alunos da
escola, a única do município contemplada com este projeto, especificamente.
Logo no início dos encontros, após se apresentar, o responsável pela agência
pedia para quem amava a cidade levantar os braços, o que poucas crianças faziam.
A maioria afirmava não gostar de Guapimirim e uma outra parte chegava a dizer que
odiava. No fim das palestras, a pergunta era refeita e o resultado era totalmente
diferente, com quase todos os alunos levantando os braços após as palestras –
durante as quais eram mostrados vídeos e fotos sobre o município, curiosidades, fatos
históricos, um resumo sobre a trajetória da história agência e dos parceiros e
informações sobre os atrativos turísticos locais, os alunos eram estimulados e
convidados a escreverem uma redação sobre o que acharam do assunto e o que
sentiam em relação ao lugar onde vivem. O teor das redações impressionou a equipe
da escola pela carga emocional e quantidade de depoimentos das crianças sobre a
forma como passaram a enxergar Guapimirim (Figura 16) e seus desejos para a
cidade, sempre voltados para a proteção da natureza. No total, mais de duas mil
crianças e adolescentes, em pelo menos dez escolas do município, já participaram de
ações realizadas pela GuapimirimTur com este mesmo intuito.
Figura 16 – Trecho de redação escrita por criança após palestra da GuapimirimTur

Fonte: Arquivo pessoal (2017)
Quando a agência começou a operar, em junho de 2015, havia somente seis
lugares em Guapimirim cadastrados no TripAdvisor, considerado o maior site de
viagens do mundo. Um bar, uma praça, um rio e outros três pontos comuns do
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município já conhecidos pelos moradores, mas sem aparente potencial turístico. Além
de cadastrar outras 20 atrações e experiências na rede social, a agência entrou com
um pedido junto ao TripAdvisor solicitando a mudança da localização de três
importantes cartões-postais para Guapimirim: Dedo de Deus, Mirante do Soberbo e
Pedra do Sino, que antes constavam equivocadamente como parte de Teresópolis e
são reconhecidas pelo Certificado de Excelência do TripAdvisor.
Durante quase dois anos, a empresa era uma das três agências de turismo
oficiais da Rota Cervejeira do Rio de Janeiro, representando o município juntamente
com a microcervejaria Rota Imperial. No fim de 2019, a parceria foi desfeita após a
organização passar a cobrar uma taxa mensal para agências interessadas em
comercializar as experiências ofertadas pelas marcas associadas, o que inviabilizou
a continuidade da agência. A parceria com a Rota Cervejeira, no entanto, continua. A
GuapimirimTur é também a agência oficial do projeto Turismo Rural no Rio de Janeiro,
do Sebrae, que estruturou roteiros em conjunto com moradores e empreendedores
locais em oito destinos fluminenses.
Durante dois anos, a GuapimirimTur foi selecionada pelo Ministério do Turismo
(MTur) a atuar com outras agências de turismo brasileiras no receptivo de grupos
chineses. Em 2018, 83 empresas foram selecionadas pelo ministério. Em 2019, este
número foi menor: 59. O credenciamento faz parte de um acordo entre os governos
do Brasil e da China, que exige tal habilitação por parte das autoridades brasileiras
para que as agências brasileiras tenham a devida autorização para receber os
viajantes chineses no país (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018). Frente à dificuldade
de investir em prospecção no país asiático, a GuapimirimTur optou por não se
inscrever para a processo seletivo de 2020.
Em 2019, a GuapimirimTur foi uma das 50 organizações participantes do Oásis
Lab Baía de Guanabara, iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à
Natureza em parceria com o INEA e a FIRJAN que visa a um aumento da segurança
hídrica, da resiliência marinho-costeira, do bem-estar social e do desenvolvimento
econômico. A agência colabora com o Centro de Informações Turísticas de
Guapimirim, está associada ao Guapimirim Convention Visitors Bureau e foi
convidada pela Secretaria Municipal do Ambiente para colaborar com um novo projeto
voltado para o turismo de base comunitária na APA Guapi-Guapiaçu, com recursos
do banco de desenvolvimento estatal alemão KfW, por meio do Funbio.
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Em 2015, a GuapimirimTur levou o município a participar pela primeira vez do
Projeto Carioquinha, em sua 15º edição. A iniciativa foi criada em 1998 oferecendo
descontos para moradores do Rio de Janeiro e outros municípios da Região
Metropolitana em pontos e serviços turísticos tanto do Rio de Janeiro quanto de outros
destinos no entorno. O projeto buscava “incentivar o fluxo turístico interno em um
período de baixa temporada, desvendar novos roteiros e transformar o carioca em um
agente divulgador das potencialidades do Rio.” (VISIT.RIO, s.d.). A agência participou
também de uma especial do Carioquinha em 2016 e da 16° edição, em 2017. Nesses
três anos os passeios ofertados pela agência foram divulgados em grandes veículos
de comunicação como um dos destaques da iniciativa (Figura 17). Desde então, não
foram realizadas novas edições do projeto.
Figura 17 – Reportagem destaca um dos passeios da GuapimirimTur

Fonte: Veja Rio (2017)
A GuapimirimTur também investiu na área de eventos, com o intuito de
fortalecer o trade turístico do município durante o inverno de 2017, quando o
empreendimento social enfrentou a mais baixa temporada de sua trajetória. Em
parceria com a MS Marketing Promocional, do produtor cultural guapimiriense Mário
Seixas, a agência realizou uma edição única do primeiro festival gastronômico do
município, o Degustarte15. A iniciativa pioneira reuniu música e gastronomia e
conquistou bastante repercussão dentro e fora da cidade, sendo inclusive o tema de
18 reportagens em sites de notícia, como o Jornal EXTRA, a VejaRio e o Jornal O Dia,
além de uma chamada no RJTV, jornalístico da TV Globo no Rio de Janeiro. O evento
15

https://visiteguapimirim.com.br/degustarte
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teve duração de 15 dias e contou com a participação dos principais restaurantes
locais, que nos dias de apresentação ficaram lotados.
Em dois anos consecutivos a GuapimirimTur foi contemplada na premiação
internacional Travel and Hospitality Awards, sediada em Londres, na Inglaterra, após
recomendação popular e escolha de jurados especializados no assunto. Em 2018, na
categoria Agência de Turismo Inovadora no Rio de Janeiro – Brasil; em 2019, na
categoria Experiência de Aprendizado no Rio de Janeiro – Brasil. Também em 2019
a agência participou com destaque de dois eventos realizados no Rio de Janeiro no
mês de agosto, ambos com a participação de autoridades estaduais e grandes
empresas do setor. O primeiro foi o 2º Workshop C2Rio, realizado no Hotel Hilton
Copacabana para 80 guias de turismo receptivos. O evento contou com o apoio do
Sebrae e da Secretaria Estadual de Turismo, reunindo grupos como Flutuante Rio,
Bondinho Pão de Açúcar e Decolar. O representante da agência foi um dos
palestrantes e debatedores do painel "Um Rio de Experiências", durante o foram
apresentados algumas das experiências ofertadas em Guapimirim. O segundo foi o
Salão de Turismo do RJ, que reuniu um público superior a 40 mil pessoas e contou
com 196 expositores, espaço dedicado a artesanato e 12 totens dedicados às regiões
turísticas do Estado, entre elas a Serra Verde Imperial. A GuapimirimTur estava
presente tanto no espaço cedido para a Secretaria de Turismo quanto no que fora
ofertado ao Guapimirim Convention & Visitors Bureau (CVB).
Os episódios relatados nesta subseção demonstram parte do trabalho realizado
pela agência que contribuíram não apenas por colocar Guapimirim em evidência como
também com a sua ressignificação, uma vez que novos símbolos foram agregados ao
município a partir de suas próprias vocações e potencialidades.
Percebe-se que não apenas a divulgação como também a atuação da agência
desde a estruturação dos roteiros até a oferta e a realização das atividades turísticas
nas mais diversas partes do território guapimiriense, inclusive apresentando
anualmente novas experiências e atrativos locais, vem contribuindo com a expansão
do turismo no município. Fratucci (2009) explica como este processo se dá:
O aumento do número de visitantes provoca a ampliação do número de
agentes de mercado e de trabalhadores, tanto no destino turístico em sim
como nos seus arredores e nas áreas emissoras. Novos negócios, atividades
e serviços vão surgindo para atender as necessidades dos turistas ou para
incrementar o consumo de produtos locais como artesanatos, souvenirs e
outros produtos “típicos”. Essa expansão, tanto do número dos visitantes
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como dos agentes de mercado, induz a ampliação do espaço turistificado
originalmente. (FRATUCCI, 2009, p. 400).

Fratucci (2009, p. 400) segue dizendo que, por motivações próprias ou
estímulos externos, o turista sente-se disposto a circular pelos arredores de
determinado destino turístico com o intuito de encontrar outros atrativos
desconhecidos ou diferenciados. Segundo o autor, o mesmo movimento ocorre com
os agentes de mercado, que buscam oferecer novos produtos turísticos para que os
visitantes fiquem mais tempo hospedado e, consequentemente, aumentem seu
consumo no local.
A estratégia de divulgação da GuapimirimTur, pelo menos em um primeiro
momento, teve como objetivo surpreender o público ao apresentar um destino
diferente, pouco conhecido em profundidade, repleto de atrativos e geograficamente
próximo à cidade do Rio de Janeiro.
A busca por novos roteiros no município realmente se faz presente na rotina da
agência, que desde a sua criação lançou pelo menos oito novas ofertas relacionadas
a experiências que podem ser vividas no município. Ou seja, aproximadamente duas
por ano.

2.2.2 O turismo em Guapimirim após a emancipação política-administrativa

O fomento ao turismo em Guapimirim, assim como seus desdobramentos
socioculturais e socioambientais, está previsto em sua Lei Orgânica, a primeira
legislação municipal, promulgada no dia 30 de junho de 1993 (SILVA, 2006), três anos
após o plebiscito no qual a população pela emancipação do então distrito. A criação
da Secretaria Municipal de Turismo, no entanto, aconteceria somente em 1997, quatro
anos após as primeiras eleições municipais, por meio da Lei nº 184.
No ano seguinte, em 1998, o município é reconhecido pela Embratur como um
dos destinos prioritários para o desenvolvimento do turismo, passando a ser
contemplado pelo Plano Nacional de Municipalização do Turismo (Figura 18). Em
1999, como consequência deste fato, é criado o Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Patrimônio Cultural de Guapimirim, que duraria apenas alguns meses
(SILVA, 2006). De lá para cá, a pasta passou por uma série de alterações, que serão
mostradas na medida do possível ao longo desta dissertação.
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Figura 18 – Reprodução do selo da Embratur reconhecendo o município

Fonte: Silva (2006)
A partir do lançamento do Programa Nacional de Municipalização do Turismo,
o PNMT, em 1993, pela portaria nº 130 do então Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo, houve um direcionamento da Política Nacional de Turismo no sentido de
descentralizar o planejamento e a tomada de decisões no setor (TRENTIN, 2016).
Este processo não se deu somente no turismo, mas também em outras áreas, sendo
possível afirmar que o turismo segue o caminho de um contexto mais amplo de
descentralização da gestão pública. Na prática, o PNMT trouxe a campo o
estabelecimento de estruturas de governança local, os chamados Conselhos
Municipais de Turismo, com o objetivo de fortalecer o vínculo e estabelecer a
participação dos atores sociais para intervenção na gestão pública e sustentável do
turismo, como afirma Trentin (2016):
Dentre as ações relativas ao PNMT destaca-se a oficina denominada
“capacitação” que objetivava a criação do Conselho Municipal de Turismo e
o Fundo Municipal de Turismo com a finalidade de inserir na organização
institucional do turismo municipal uma estrutura colegiada que fosse capaz
de intervir na política local a partir da participação dos atores sociais (poder
público, iniciativa privada e comunidade local) e, portanto, nas decisões
relativas às ações públicas relativas ao turismo bem como a gestão dos
recursos a serem investidos para o desenvolvimento sustentável do turismo.
(TRENTIN, 2016, p. 648).
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Roscoche (2003) argumenta ainda que o PNMT trouxe uma valorização sobre
a atividade turística em âmbito local, mas não considerou as relações histórico-sociais
que muitas vezes se dão a nível regional de forma que os municípios poderiam atuar
em conjunto ao contrário de competir entre si. Desta forma, inicialmente a
descentralização se deu com foco no fortalecimento dos municípios e, mais tarde,
transferiu-se o foco de atuação para o âmbito regional através do Programa de
Regionalização do Turismo (PRT), em 2004. A partir do Governo Lula, este se torna
o principal instrumento orientador da política nacional de turismo e apresenta como
estratégias de “[...] gestão coordenada e o planejamento participativo, prevendo o
envolvimento não só da iniciativa privada no processo, mas da comunidade”
(TRENTIN, 2016, p. 649). No entanto, tal implementação não se deu exatamente
como se esperava:
Uma vez que as instâncias de governança regional, previstas no PRT, não
foram efetivamente instituídas em todas as regiões criadas, como era
esperado e indicado no programa, a atuação como interlocutoras no desenho
institucional do programa ficou limitada, comprometendo o papel da
descentralização e da participação. (TRENTIN, 2016, p. 649)

No caso específico de Guapimirim, apesar de sempre ter contado com a
colaboração da população e do próprio trade turístico, embora este também não tenha
se organizado até então, o que demonstra a importância da cooperação na
governança turística, o poder público sempre teve suas iniciativas relacionadas ao
turismo interrompidas devido aos conflitos políticos e interesses outros envolvidos no
contexto eleitoral local. O morador e pesquisador Luiz Fernando Saraiva (2006) traz
uma pequena retrospectiva com alguns exemplos de ações não continuadas:
A Feira Municipal de Negócios, Cultura e Turismo, que aconteceu por cinco
anos (1997-2001), não se manteve no calendário local. Apesar do sucesso
registrado no Jornal Guapi Hoje, publicado em 10/07/2000, o Governo
Municipal retirou o apoio à manutenção do evento. O mesmo aconteceu com
o salão de exposição fotográfica, que era montado em novembro de cada
ano, no âmbito das comemorações da emancipação e teve sua primeira
versão em 1996.
Um outro episódio está relacionado à criação de infra-estrutura básica.
Conseguindo o fotógrafo Sérgio Porciúncula uma concessão do Governo
Municipal, em 1999, para construir e operar um "Centro de Informações
Turísticas", que foi erguido na principal via de Guapimirim, o mesmo buscou
apoio institucional do Sebrae e obteve empréstimo financeiro para executar a
referida obra, junto ao Banco do Brasil. Era objetivo do Sr. Sérgio manter
jovens oriundos de diversos cursos de turismo, que foram executados por
Ongs locais no mesmo período, nas atividades de recepção e nos serviços
de guias ecológicos a serem oferecidos aos visitantes. (SILVA, 2006, p. 8283).
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Embora quase nenhuma iniciativa tenha sido continuada a ponto de hoje serem
enxergadas ou reconhecidas pela população, ações importantes também foram
realizadas em gestões anteriores, principalmente na do então secretário Augusto
Farah Maluf, entre 2000 e 2005. Tido no município como um entusiasta da cidade,
colaborou com a inserção de Guapimirim na região turística Serra Verde Imperial e
afirma ter estruturado inicialmente a pasta, sobre a qual também diz não encontrado
qualquer histórico físico de atuação, como documentos e arquivos. Em entrevista à
Revista Guapi Livre (2011, p. 28-29), afirma ter criado o Conselho e o Fundo Municipal
de Turismo e realizado outras ações:
“Colocamos os olhos do mundo voltados para Guapimirim com a Escola de
Samba São Clemente, que apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo
sobre Guapimirim e suas belezas naturais. A Rede Globo de TV transmitiu ao
vivo para todo o Brasil, um marketing que o município recebeu gratuitamente.
A partir daí, a cidade foi invadida por turistas e visitantes, curiosos para
conhecer de perto as belezas cantadas em verso na Passarela do Samba.
Participamos de todos os eventos sobre turismo, no Brasil e até no exterior.
Em parceria com o SEBRAE, promovemos vários cursos para o seguimento
de turismo no município (pousadas, restaurantes e comércio) e para mais de
200 jovens. Investimos em material de propaganda, folders que divulgam o
nosso município” (REVISTA GUAPI LIVRE, 2001, p. 28-29).

Embora alguns atores dos segmentos de Bares e Restaurantes e Hotéis e
Pousadas tenham conseguido se manter no setor ao longo dos anos, as ações por
parte do poder público municipal nunca se consolidaram no sentido de fazer valer a
potencialidade turística de Guapimirim. O artigo 3, parágrafo único, da Lei Geral do
Turismo (n.º 11.771), de 17 de setembro de 2008, determina que
O poder público atuará, mediante apoio técnico, logístico e financeiro, na
consolidação do turismo como importante fator de desenvolvimento
sustentável, de distribuição de renda, de geração de emprego e da
conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro. (BRASIL,
2008).

O histórico apresentando nesta seção deixa claro que a GuapimirimTur,
embora pioneira quanto ao seu posicionamento como agência de turismo
exclusivamente receptiva, faz parte de um processo histórico muito mais amplo, não
sendo a partir dela o início – mas, meio. O empreendimento social contribuiu para a
retomada do assunto em âmbito local, assim como com o mais recente momento da
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organização da atividade no município, despertando novamente no poder público o
senso de urgência e a responsabilidade frente à condução do turismo local.

2.2.3 A atuação do poder público municipal após a GuapimirimTur

Após tantos ensaios rumo ao desenvolvimento do turismo local, o surgimento
da GuapimirimTur logo chamou a atenção de grupos políticos de dentro e de fora do
Governo, mas nenhum deles encontrou espaço junto ao grupo que iniciara um
trabalho até então inédito em Guapimirim. Isso porque os interesses, na visão do
responsável pelo empreendimento, eram estritamente eleitoreiros. A rede de
parceiros, independentemente de suas posições políticas, também sempre ressaltou
a importância de se manter tal posicionamento. Havia um receio de haver algum tipo
de retaliação ao trabalho que começava a ser feito, mas isso nunca ocorreu de
maneira explícita e direta. Ao contrário. Desde o início da operação, a agência já era
recomendada pela própria Secretaria de Turismo quando esta era procurada para dar
informações sobre o turismo local a visitantes, pesquisadores, guias de turismo etc.
As parcerias propostas pelo poder público eram sempre de mão única, com o intuito
de se promover com o trabalho realizado pela GuapimirimTur, que sempre negou
qualquer tipo de convite neste sentido, embora buscasse colaborar sempre que
possível. Em alguns casos, a agência chegou a participar de eventos representando
o município, por este não contar com a presença da Secretaria de Turismo. Exemplo
disso: foi a única empresa a representar uma das 21 cidades presentes no Espaço
Rio do Boulevard Olímpico, realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR
– RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) entre os dias
15 e 16 de agosto de 2016.
Na época, a Secretaria de Turismo do município não contava com praticamente
nenhuma estrutura para participar de eventos daquele tipo e porte. Também não havia
interesse político, uma vez que as atenções já estavam voltadas para as próximas
eleições municipais. Nem mesmo como mote de campanha o turismo ganharia a
atenção da classe política naquele período, tendo sido outros assuntos considerados
mais urgentes pautados nas discussões, como saúde, educação e geração de
emprego – este último sempre prometido por meio da vinda de fábricas para o
município, jamais por meio do investimento em infraestrutura turística, por exemplo.
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Durante os primeiros 18 meses de atuação da agência no contexto local, pelo
menos quatro diferentes secretários passaram pela pasta única de Turismo, Esporte
e Lazer – dois deles vereadores que, nas eleições seguintes, seriam candidatos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito. Neste período, o Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR) não era atuante e inacessível. Apesar de parecer contraditório, uma vez
que já foi exposto nesta investigação o desejo da população pelo desenvolvimento
turístico, acredita-se que a aproximação do poder público e a impressão de que os
conselhos geram resistência nos munícipes, dificultando sua participação. A
desinformação também pode ser um fator presente, uma vez que aparentemente
poucas pessoas compreendem o papel de um conselho municipal.
A partir de 2017, com a posse da nova gestão, o trabalho da GuapimirimTur e
suas redes sociais Visite Guapimirim passam a servir como uma bússola para a
estruturação do trabalho que viria a ser realizado pela nova gestão, que representada
por seus diversos membros procurou a agência inúmeras vezes a fim de buscar
informações e orientações sobre o turismo local. Antes disso, o então secretário de
turismo havia convidado o responsável pela GuapimirimTur para assumir o cargo de
subsecretário de turismo, sendo o convite negado por não ser este o objetivo
profissional de Rafael e também por um possível conflito ético, uma vez que o autor
desta dissertação é o idealizador e proprietário da única agência de turismo
exclusivamente receptiva do município, uma das principais beneficiadas com os
possíveis feitos pela pasta, ainda que indiretamente.
Segundo integrantes da Secretaria de Turismo do governo em curso, a gestão
anterior deixou apenas duas atas de conselhos anteriores, somente com aprovações
de contas. Havia também uma escassez de arquivos ou informações a respeito de
ações que teriam sido anteriormente realizadas, uma vez que elas se resumiam à
realização de eventos como aniversário da cidade, carnaval e réveillon. Atualmente,
a prefeitura municipal conta com um site próprio, parcialmente desenvolvido, que visa
promover o turismo local, chamado Descubra Guapi, no qual podem ser encontradas
imagens cedidas pela GuapimirimTur, que eventualmente também colabora com
informações, imagens, brindes para eventos, participação em algumas iniciativas e
dicas. Parte deste material, como o primeiro mapa turístico ilustrado do município,
produzido pela agência (Figura 19), pode ser encontrado no Centro de Informações
Turísticas, administrado pela prefeitura e que ainda conta com pouca visibilidade para
quem chega ao município pela Avenida Dedo de Deus, a principal da cidade.
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Figura 19 – Peça publicitária com prévia sobre o lançamento da GuapimirimTur

Fonte: Fanpage Visite Guapi (2015)
Com o intuito de colaborar com a nova gestão que chegava sem um corpo
técnico especializado em turismo, a GuapimirimTur produziu um documento com 60
propostas para o desenvolvimento do turismo local, entre elas, a ativação do Conselho
Municipal de Turismo. O documento foi protocolado no atendimento da prefeitura no
dia 6 de janeiro de 2017 em três vias impressas, endereçadas ao prefeito, Zelito
Tringuelê; ao vice-prefeito, Ricardo Almeida; e ao então secretário da pasta. O mesmo
também foi publicado no mesmo dia na página do Visite Guapi no Facebook.
Das propostas sugeridas, seis foram implementadas parcialmente e apenas
duas de maneira integral. A primeira delas foi a reativação do Conselho Municipal de
Turismo. A segunda foi a instalação, ocorrida somente no final de 2019, de um totem
na entrada principal da cidade com a frase “EU AMO GUAPIMIRIM”, para moradores
e visitantes tirarem foto no local. Meses antes, no entanto, um dos principais
restaurantes do município já havia instalado uma estrutura parecida no
estacionamento, que não contou com a apreciação e divulgação do prefeito, apesar
deste ter visitado o local. Percebeu-se que o trabalho já realizado pela agência
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contribuiu mais com a gestão pública, sobretudo por meio de conversas e
recomendações, do que propriamente as propostas enviadas, que são exatamente
aquelas mais complexas para a iniciativa privada ou a sociedade civil realizarem,
principalmente por questões legais ou limitação financeira, uma vez que o trade
turístico local conta predominantemente com pequenas e médias empresas, além de
muitos profissionais autônomos, como guias de turismo, agências e artesãos.
Ao assumir em 2017, a nova gestão tinha o desafio não somente de estruturar
a Secretaria como também de contribuir com a organização do trade, que naquela
altura já cobrava novamente do poder público uma postura mais efetiva em relação
ao desenvolvimento do turismo local. Na época, o município estava classificado como
D no ranking de categorização do Mapa do Turismo Brasileiro, fato que colocava em
evidência o desleixo das gestões anteriores com a atividade, frente ao grande
potencial turístico e também em comparação com municípios vizinhos com realidades
parecidas, como Cachoeiras de Macacu, categorizado como C no mesmo
levantamento. Segundo o coordenador de departamento da pasta, logo nos primeiros
meses a equipe iniciou a criação de uma base de dados com informações de todos
os estabelecimentos do trade turístico do município, além de, em parceria com a
TurisRio, auxiliar no cadastramento de vários deles junto ao Ministério do Turismo
visando à obtenção do Cadastro dos prestadores de serviços turísticos (Cadastur)16.
A meta era em dois anos, a partir desta e de outras ações, subir no ranking do Mapa
do Turismo Brasileiro. Menos de um ano depois, Guapimirim subia uma posição,
alcançando a categoria C na classificação oficial do Ministério do Turismo
(PREFEITURA DE GUAPIMIRIM, 2018).
A pasta também criou, em 2017, o Programa de Desenvolvimento de
Infraestrutura, que tem por objetivo, por meio de verbas parlamentares, desenvolver
ações de infraestrutura turísticas, como a construção de um cais às margens do Rio
Guapi-Macacu, porta de entrada para a visitação à APA de Guapimirim, em uma
região também conhecida como Pantanal Fluminense. Outra ação prevista deste
programa era a revitalização de um espaço no Mirante do Soberbo, com vista para
um dos mais importantes cartões-postais do município, o Dedo de Deus. Também
16

Sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, executado pelo
Ministério do Turismo em parceria com outros órgãos oficiais em todo o território nacional, propondose a oferecer vantagens e oportunidades aos cadastrados, sendo também uma fonte de consulta para
turistas e profissionais da área (MINISTÉRIO DO TURISMO, s.d.).
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haviam outros projetos previstos no programa, como a construção de um museu no
Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, referência mundial para o estudo de
primatas, a abertura de novas trilhas e a sinalização turística do município. Nenhuma
das iniciativas saiu do papel até o final de 2019.
Em relatório enviado pela Secretaria de Turismo sobre as principais ações
realizadas no primeiro ano do Governo Zelito Tringuelê, aparecem listadas também
outras iniciativas realizadas pela pasta em 2017, tais como:
•

Articulações junto a unidades de conservação do município, como o

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a APA de Guapimirim e o Parque Estadual dos
Três Picos, visando à execução de projetos em parceria através de convênios;
•

Parcerias com engenheiros e arquitetos para desenvolver projetos de

infraestrutura turística para o Mirante do Soberbo e a APA de Guapimirim;
•

Produção de um calendário de eventos;

•

Produção do Inventário Turístico do Município;

•

Apoio à realização de eventos dos mais diversos segmentos, como

ciclismo, motociclismo, cavalgada, 4x4 etc.;
•

Articulação junto à Secretaria Estadual de Turismo para estreitar relação

e participar de programas e iniciativas estaduais, como o “Artesanato em Movimento”
e a consolidação do termo de cooperação técnica com o Instituto Estadual de
Engenharia e Arquitetura (IEEA) – Projeto de Sinalização Turística;
•

Participação na criação do site “Descubra Guapi”;

•

Parceria com o Sebrae para realização do Plano Estratégico de Turismo

e apoio ao projeto “Turismo Rural”, já em execução desde 2016;
•

Realização e Organização do Carnaval 2017;

•

Realização do Fórum de Turismo 2017;

•

Realização da 3ª Conferência de Turismo;

•

Participação em eventos importantes do setor, como o Encontro Sebrae,

o Congresso de Turismo da OAB, a abertura da Temporada de Montanhismo do
Parnaso, o Fórum Regional de Secretarias de Turismo, em Nova Friburgo e o 3º
Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, em Brasília;
•

Reuniões com a Secretaria de Turismo de Teresópolis em função de

ajustar um Calendário de Eventos, um Mapa Regional e a criação de um roteiro
turístico da região Serra Verde Imperial;
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•

Reunião com guias de turismo da região com o objetivo de melhorar

quantidade e qualidade do turismo receptivo;
•

Participação e acompanhamento da abertura de uma trilha circular pelo

leito da antiga ferrovia, nos limites do PARNASO;
•

Participação efetiva na Comissão de Trilhas com as Secretarias de Meio

Ambiente e Cultura;
•

Estudo preliminar para a Operação Verão;

•

Regularização do Conselho Municipal de Turismo;

•

Regularização do Fundo Municipal de Turismo;

•

Elaboração e encaminhamento de projetos de leis de apoio ao Turismo,

visando ao controle de entrada e circulação de transportes de turismo no município, à
regulamentação do transporte turístico local, ao incentivo a microcervejarias, à
inclusão do Turismo no Currículo Escolar etc.;
•

Reuniões com a direção da Supervia para viabilizar o projeto de

revitalização do entorno da Estação Ferroviária;
•

Implantação do Banco de Horas para os funcionários da pasta;

•

Acompanhamento semanal da Taxa de Ocupação das pousadas;

•

Idas a Brasília para viabilizar verbas junto ao Ministério do Turismo.

Destacam-se aqui as principais ações por parte do poder público municipal por
ser este o primeiro ano da gestão em curso. A secretaria também apresenta dois
relatórios referentes aos anos de 2018 e 2019, que não serão transcritos aqui pelo
fato de muitas das iniciativas não terem sido continuadas ou concluídas – como
também ocorreu em 2017, reconhecendo que toda e qualquer iniciativa se mostrou
relevante tendo em vista que havia um completo vazio em relação à gestão pública
do turismo em Guapimirim até então. O fato é que gestão se faz diariamente, em
conjunto com os demais agentes envolvidos na governança turística. Afinal, os
movimentos por parte do poder público podem a qualquer momento mudar ou
interromper o rumo da atividade. Foi exatamente o que aconteceu em outubro de
2018, quando o então secretário de Turismo foi demitido após pouco mais de um ano
à frente da pasta, que em seguida foi integrada novamente, agora de forma interina,
à Secretaria de Esporte e Lazer. Somente dois funcionários da pasta continuaram na
estrutura: o subsecretário de Turismo e um coordenador de departamento, que apesar
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dos esforços não conseguiram manter o mesmo ritmo de trabalho da secretaria, antes
com sete funcionários internos, considerando o então secretário.
Na nova configuração da pasta, desde janeiro de 2019, há também quatro
pessoas que trabalham exclusivamente no Centro de Informações Turísticas – três
deles formados nas duas turmas (2018) do curso de Agente de Informações Turísticas
da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), Unidade Guapimirim. Logo, um
total de seis profissionais em atuação. No entanto, segundo dados do painel do Portal
Transparência Brasil17, acessados a partir do site da Prefeitura Municipal de
Guapimirim, em dezembro de 2019 a estrutura da Secretaria de Turismo contava com
14 funcionários. Sabe-se que alguns dos nomeados encontram-se atuando na
Secretaria de Esporte e Lazer, que neste mesmo período do ano contabilizava 36
funcionários em sua folha de pagamento. A atitude, que teria se dado por questões
políticas, pode ser considerada um retrocesso, vide a falta de prioridade por meio do
encolhimento da equipe dedicada ao turismo, ocasionando uma consequente
inexpressividade da pasta no município, apesar da manutenção de algumas iniciativas
também importantes, como reuniões, mutirões de limpeza e participações em eventos.
Entre as ações mais relevantes durante 2019 por parte do poder público
municipal estão a reativação do Conselho da Serra Verde Imperial, com o apoio do
C&VB Guapimirim, e a conquista do Selo de Excelência Do Turismo Fluminense,
entregue pelos representantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ) após a conclusão do Programa de Capacitação para Excelência em Gestão
do Turismo Fluminense, realizado pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria
Estadual de Turismo do Rio de Janeiro. O curso, realizado por integrantes da
Secretaria Municipal de Turismo no Polo da Universidade Serra dos Órgãos (Unifeso),
em Teresópolis, teve como objetivo auxiliar na busca de ações de cooperação técnica,
qualificação profissional e planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento
do turismo no Estado. Com disciplinas de vários campos da gestão de turismo,
lecionadas por servidores efetivos, mestres e doutores em turismo de universidades
públicas e servidores da Setur/TurisRio, chegou-se a uma matriz que servirá de
insumo para a formulação do Plano Municipal de Turismo de Guapimirim e fará parte
do Plano Integrado de Desenvolvimento do Turismo do Estado do RJ.

17

Disponível em: http://guapimirim.rj.gov.br/nova-transparencia
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Outro fato importante ocorrido em 2019 foi a visita técnica, realizada pela Caixa
Econômica Federal em Guapimirim e conduzida por uma técnica da instituição pública
e acompanhada por dois servidores municipais, aos locais onde se destinam a
execução dos convênios assinados pela Prefeitura Municipal no Sistema de Gestão
de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv). Segundo o
coordenador de departamento da Secretaria de Turismo, na ocasião foram realizados
novos registros e medições para os projetos Mercado Municipal do Produtor,
Complexo Turístico da Caneca Fina, Pontes da Capela N. S. da Conceição do
Soberbo na Barreira, Centro de Informações Turísticas e Mirante do Soberbo.
Apesar de tais feitos, houve também um considerável declínio na presença da
pasta e na divulgação do turismo local observada no município e também nas redes
sociais. O perfil oficial “Descubra Guapi”, no Instagram, por exemplo, deixou de ser
atualizado logo após a separação das pastas. A última postagem feita na rede social
foi no dia 25 de fevereiro de 2019, demonstrando a inconsistência das ações do poder
público voltadas para o desenvolvimento do turismo.

2.3 A GOVERNANÇA DO TURISMO EM GUAPIMIRIM

O objetivo desta seção é analisar a governança do turismo em Guapimirim,
município que em 1998 foi reconhecido pela Embratur como um dos destinos
prioritários para o desenvolvimento do turismo, passando a ser contemplado pelo
PNMT – fato tratado nesta dissertação como ponto de partida para esta parte da
pesquisa, uma vez que o objeto de estudo está envolvido por um contexto muito mais
amplo considerando que os Conselhos Municipais de Turismo, por exemplo, são
consequência e desdobramento da Política Nacional de Turismo Brasileira, que
propõe a descentralização da gestão do turismo a partir da implementação de
instâncias de governanças em âmbitos regionais e locais (BRASIL, Lei 11.771 de 17
de setembro de 2008).
Em relação à metodologia, esta seção se utiliza de estudos teóricos e
empíricos, fazendo-se necessário também uma abordagem multimétodo com o intuito
de garantir que sejam obtidos os resultados pretendidos nesta pesquisa de caráter
quantitativo e qualitativo. Em um primeiro momento, busca-se o aprofundamento em
teorias e conceitos sobre governança turística, descentralização, coordenação,
colaboração e cooperação. A partir daí, elabora-se um roteiro básico com algumas
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categorias de análise para o acompanhamento de uma das reuniões do Conselho
Municipal de Turismo de Guapimirim. Na ocasião, utilizou-se a observação
participante. Como o autor é integrado ao meio, a presença no encontro se deu
enquanto pesquisador e, durante as deliberações e discussões realizadas, optou-se
somente por assistir, havendo poucos momentos de interação. Ressalta-se que
[...] existem diferentes níveis de participação, sendo que o pesquisador pode,
desde apenas assistir, até agir na situação objeto da observação. Com a
utilização desse método é possível coletar informações sobre as causas
geradoras dos comportamentos e ter acesso a dados potencialmente
importantes e úteis. Por outro lado, a análise e interpretação dos dados é
mais complexa; com o aumento do nível de participação, o observador pode
perder a objetividade; e a presença do observador pode influenciar a
situação, perdendo-se espontaneidade e rigor. (FERREIRA, TORRECILHA;
MACHADO, 2012, p. 4).

Em uma etapa seguinte, é feita a análise documental da ata referente à reunião
em questão, com o intuito de confrontar o dito com o escrito e assim identificar
possíveis contradições nas informações registradas a partir do que fora discutido entre
os participantes do COMTUR. Também são analisados o regimento interno e a
composição do grupo, a fim de compreender as nuances envolvidas na governança
do turismo local. Por último, recorre-se ao questionário online (survey) como método
para formar a triangulação metodológica pela qual, em conjunto com o alicerce teórico,
pretende-se alcançar o objetivo aqui proposto. O intuito deste último recurso é avaliar
a percepção de integrantes do trade turístico local a respeito dos processos de
liderança, gestão e tomada de decisões do setor turístico no município, considerando
a atuação e a interação entre os mais diversos atores envolvidos (Apêndice A).

2.3.1 Cooperação, colaboração e coordenação
O termo “governança” apresenta uma grande variedade de interpretações. Para
Velasco (2014), trata-se de um conceito sugestivo, com contornos pouco definidos e
que reúne reflexões com diferentes objetivos18, mas de forma mais geral está
relacionado a uma mudança na maneira de governar (TRENTIN, 2016). Também há
a compreensão de ‘governança’ como aspecto intrínseco a uma “forma de governar

18

[...] Es un concepto sugerente, de contornos poco definidos que reúne reflexiones con objetivos
diferentes. (VELASCO, 2014, p. 11)
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ou aos procedimentos organizativos de tomada de decisão” (TRENTIN, 2016, p. 650).
Em tese, esta nova forma de governar ou os seus procedimentos organizativos devem
estar orientados à participação dos atores sociais (poder público, iniciativa privada e
sociedade civil) no sentido de legitimar o direito de voz dos diversos interessados e
interesses envolvidos. O objetivo, ou pelo menos o ideal, é que todos se
comprometam com as decisões e com a implementação das políticas definidas
coletivamente para se alcançar os objetivos de interesse comum.
Velasco (2014) nos apresenta em seu artigo “Gobernanza Turística: Políticas
Públicas inovadoras o retórica banal” quatro modelos básicos de coordenação social
definidos por Hall (2011): hierarquia, comunitarismo, redes e mercado. Com
características diferentes, cada modelo representa formas de coordenação entre os
envolvidos. No primeiro caso, as relações hierárquicas são bem definidas e o princípio
de direção e controle ocorre de cima para baixo. Seus principais instrumentos são as
leis, regulações, acordos institucionais, licenças, permissões etc. Já o modelo de
comunitarismo está relacionado a pequenas comunidades que buscam a autogestão.
Ou seja, quanto menor a intervenção do Estado, mais comunitária é a coordenação.
Autorregulação, reuniões públicas, participação dos cidadãos nas reuniões e não
intervenção do Estado são alguns de seus principais instrumentos.
O terceiro caso é baseado na ideia de redes, partindo do princípio de que é
necessário facilitar a coordenação dos interesses públicos e privados e a alocação de
recursos para conseguir uma maior eficiência na implementação das políticas
(VELASCO, 2014)19. Seus principais instrumentos são: autorregulação, programas de
capacitação, códigos de boas práticas, associações industriais entre outros. Seus
principais instrumentos de implementação são a privatização de órgãos públicos, a
utilização de estratégias de preços, subvenções e incentivos fiscais, entre outros. O
quarto modelo define o mercado como mecanismo mais eficiente e justo da
distribuição dos recursos, quando o empoderamento dos cidadãos se dá através de
seu papel de consumidores. Neste modelo se propõe o uso de critérios monetários
para medir a eficiência. Seus principais instrumentos de implementação são a
privatização de órgãos públicos, a utilização de estratégias de preços, subvenções e
19

El tercer modelo de coordinación social se basa en la idea de redes. El modelo parte de la idea de
que es necesario facilitar la coordinación de los intereses públicos y privados y la asignación de
recursos para conseguir una mayor eficiencia en la implementación de las políticas. (VELASCO,
2014, p. 17)
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incentivos fiscais etc. Os problemas na implementação deste tipo de governança
ocorrem quando os mercados não são capazes de funcionar, pode haver falha do
mercado e escolha equivocada de indicadores.
Quanto à colaboração, esta pode ocorrer tanto de maneira formal quanto
informal com o objetivo de gerar benefícios mútuos estabelecendo regras e formas de
agir nestas relações de interação entre os atores (TRENTIN, 2016). Desta forma, por
mais que deva haver ações e objetivos concretos no âmbito da governança, estes não
excluem a possibilidade da cooperação entre o público e o privado. Estes processos
de cooperação podem ser legitimados através de acordos específicos entre as partes
(TRENTIN, 2016). Por sua vez, a cooperação está relacionada ao comportamento,
“[...] que podem variar desde altamente cooperativo até altamente não cooperativos,
dependendo do acordo entre os parceiros sobre a disponibilização e apropriação de
recursos para o esforço de colaboração.” (TRENTIN, 2016). Este modelo de relação
se basearia em contatos informais nos quais os recursos e benefícios são mantidos
individualmente separados.
O autor Czernek (2013) estabeleceu um marco teórico relativo aos
determinantes da cooperação que podem ser endógenos, exógenos ou aleatórios. O
autor indica que, em alguns momentos, os motivos para se cooperar poderão ser
semelhantes na área pública e na área privada, mas que em outros momentos podem
diferir. Motivos semelhantes, como reduzir o risco de agir e obter recursos adicionais,
ou divergentes, como obter melhor conhecimento sobre problemas locais (setor
público) e gerar lucros (setor privado).
Portanto, há que se levar em consideração que esses determinantes poderão
ou não contribuir para a cooperação. Czernek (2013) aponta algumas destas
barreiras: sociedade civil subdesenvolvida, experiência insuficiente em cooperação,
escassez de exemplos positivos a seguir, atitudes adaptáveis (em vez de proativas) à
cooperação, problemas financeiros dos governos locais etc.

2.3.2 A reativação do Conselho Municipal de Turismo e o desafio de engajar

O Conselho Municipal de Turismo de Guapimirim tem caráter deliberativo e
conta com dois delegados; cinco representantes e cinco suplentes do poder público
municipal, das secretarias de Agricultura, Cultura, Meio Ambiente, Esporte e Lazer e
Indústria e Comércio; um representante e um suplente da Associação Comercial de
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Guapimirim; um represente e um suplente da Associação de Moradores e Amigos da
Barreira; outras quatro cadeiras são ocupadas por atores sociais e suplentes dos
seguintes segmentos: Hotéis e Pousadas, Produtores de Cervejas, Artesanato e
Agente de Turismo. Destes setores, apenas o segundo conta com uma associação
legalmente instituída, embora esta não seja a representada no conselho (Quadro 1).
Quadro 1 – Quadro com características da rede de atores
CATEGORIAS

OBSERVAÇÃO

Representatividade

Maioritariamente da iniciativa privada,
sem representatividade legal
(segmentos não estão organizadas em
associações)

Diversidade de opiniões
em relação ao turismo

Pouca pluralidade de opiniões; as
principais divergências surgem mais
entre agentes públicos

Vitalidade da rede

Em função do esforço da Secretaria de
Turismo em reunir os atores e buscar
mais participação

Prioridades

Foco no turismo enquanto atividade
econômica, com iniciativas de
promoção do turismo; há uma
expectativa por projetos de
infraestrutura e formação

Estabilidade

Indicação de acordo com os
procedimentos de cada entidade; notase uma preocupação também pelo
desenvolvimento turístico do destino
como um todo, embora sem reflexões
aprofundadas

Recurso

Decisão parte do poder público

Resultados

Muitas ações desencontradas, sem
planejamento prévio e organização
Aprovação de contas

Fonte: Elaboração própria com base em Trentin (2016)

Esta nova formação foi empossada no dia 25 de agosto de 2017, durante a III
Conferência Municipal de Turismo de Guapimirim – na qual também foi colocada em
votação a eleição dos delegados que representam o município na Conferência
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Estadual do Rio de Janeiro e apresentados três eixos temáticos (cada um com outros
três subtemas) escolhidos pela comissão organizadora para serem implementados na
Política Municipal de Turismo e debatidos pelos participantes durante o evento, que
contou ainda com duas palestras de profissionais do Sebrae/RJ e da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Estas informações constam em ata lavrada no dia 28 de
agosto de 2017 e disponibilizada pela Secretaria de Turismo, assim como o
Regimento Interno do COMTUR, aprovado no dia 13 de setembro de 2017, as atas
das reuniões ocorridas até o momento e outros documentos.
Para a primeira parte desta pesquisa, utiliza-se a observação participante como
método para compreender a dinâmica do grupo que compõe o COMTUR. Para isso,
o autor desta dissertação participa da sétima do Conselho, realizada no dia vinte de
maio do ano de 2018. Como já era conhecido pelo grupo, este se apresentou como
pesquisador e falou sobre o propósito desta investigação. A partir daí, passou a
observar as nuances envolvidas durante as discussões e tomadas de decisão, como
divergências, negociações, conflitos etc.
A reunião foi, durante a maior parte do tempo, conduzida pelo presidente do
COMTUR e também subsecretário de Turismo, que abriu a sessão explicando que
não haveria leitura da Ata de Reunião anterior devido ao fato desta não ter ocorrido
por falta de quórum. Por isso, solicitou uma mudança no Regimento Interno para que
as reuniões passassem a ter início nos horários estabelecidos com quórum de
cinquenta por cento mais um conselheiro e que, após trinta minutos de espera, a
reunião comece com qualquer número de conselheiros. A proposta foi colocada em
votação, sob argumentação de que as reuniões e votações não poderiam deixar de
ocorrer por falta de interesse de alguns membros do Conselho. Para ele, quem não
participa está abrindo mão de opinar e deliberar. Além disso, essa seria uma forma de
valorizar a presença de quem frequenta as reuniões. O representante da Secretaria
de Meio Ambiente se opôs à proposta, sugerindo houvesse uma nova chamada, de
forma extraordinária. O representante da Secretaria de Agricultura reforçou o caráter
democrático da proposta. Mas, apesar de considerar o ideal, ressaltou que na prática
ela não funcionaria. O representante da Federação de Associações de Moradores de
Guapimirim, muito atuante nos conselhos da cidade e que participava da reunião
como representante da sociedade civil, frisou a importância de haver paridade entre
membros do conselho para assuntos específicos e a diferença entre reuniões
regimentais e deliberativas.
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O presidente do COMTUR reforçou a necessidade de alteração do regimento
mostrando as convocações das reuniões assinadas por todos os membros (dois
deles, por exemplo, jamais participaram das reuniões). Em seguida, obteve cinco
votos favoráveis contra um. Sugestões também foram dadas para ampliar a
participação dos representantes, como envio de convocação por e-mails para as
secretarias participantes com cópia para o prefeito e notificação também para
suplentes, além da sensibilização de todos. Das duas secretarias ausentes, uma
alegou que não havia veículo da prefeitura disponível para conduzir o participante. Na
ata da reunião não consta tais detalhes e possíveis soluções, sendo apenas frisado o
“voto vencido” de um dos membros do conselho. Em geral, o debate ficara restrito a
poucos membros.
Em seguida, foi levantada a questão sobre o atual presidente da Associação
Comercial de Guapimirim, agora é contratado do Governo Municipal e que ainda
compõe o COMTUR. Segundo o presidente, na próxima reunião ele já terá sido
substituído pelo novo presidente da ACIAG, irmão do atual. Outro tópico colocado pelo
presidente do Conselho diz respeito ao valor aproximado de R$ 3.250.000,00 obtido
pela pasta via emendas parlamentares oriundas de quatro deputados e deputadas.
Os projetos foram desenvolvidos e selecionados pela própria Secretaria de Turismo,
tendo sido somente apresentados rapidamente aos membros do COMTUR, que se
mostraram entusiasmados pelas possibilidades. Segundo o subsecretário, a quantia
já se encontra na Caixa Econômica Federal e deve ser parcialmente liberada em breve
para o início das implementações.
Neste momento da reunião, especificamente, o Secretário de Turismo chegou
e fez uma explanação sobre os desafios da pasta, projetos, captação de verbas,
parcerias com demais secretarias etc. O tom político e propagandista de sua fala,
parte natural da gestão pública, pode ao mesmo tempo ser interpretado como uma
prestação informal das ações desenvolvidas e uma antecipação das que se pretende
executar nos próximos meses. Ele ressalta a importância das emendas parlamentares
frente à atual situação financeira do município, que enfrenta uma significativa redução
de receitas devido à diminuição dos royalties de petróleo e também se encontra
inadimplente no CAUC, o Cadastro Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias – o que o torna impedido de receber recursos da União.
Ele reforça o caráter político deste processo, uma vez que as emendas são liberadas
diretamente pelos parlamentares.
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Em seguida, o balanço financeiro e contábil referente ao ano de 2017 foi
colocado para aprovação do grupo. O presidente e subsecretário de Turismo explicou
que as diferenças de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) são referentes às
duas contas bancárias utilizadas pela Secretaria de Turismo (uma da própria
secretaria, outra do Fundo Municipal de Turismo). Apesar de não haver cópia das
contas para todos os membros, as folhas impressas foram passadas de mão em mão
e o arquivo disponibilizado na versão digital para quem quisesse ter acesso. O autor
desta dissertação fez tal solicitação e foi prontamente atendido. A leitura das contas
foi feita predominantemente de maneira superficial mediante algumas explicações
voluntárias da gestão, não tendo havido nenhum tipo de questionamento mais
contundente.

2.3.3 Os níveis de participação e as impressões do trade turístico

Nesta etapa, como o autor está envolvido no campo e já havia participado de
uma reunião do Conselho Municipal, contou-se com o apoio de outro pesquisador na
mediação desta etapa da pesquisa. Como se tratava de um contato virtual, a ação
direta do autor desta dissertação poderia gerar ruídos ou percepções que poderiam
não ser assimiladas ou esclarecidas. O acadêmico colaborador foi inserido pelo
subsecretário da pasta em dois grupos de WhatsApp que reúne pessoas e empresas
dos diferentes segmentos que compõe o trade turístico. O grupo “Hospedagem e
agências” contava, à época, com 32 participantes, entre eles alguns membros do
COMTUR. O subsecretário de Turismo foi quem apresentou o colaborador e convidou
os demais participantes a contribuírem com esta investigação científica. No “Grupo
Gestor – Tur Rural”, com 11 integrantes de um projeto desenvolvido pelo Sebrae/RJ
desde 2015 no segmento turismo rural do município, quem o inseriu foi uma
funcionária da entidade.
Também foi enviado como reforço um e-mail para alguns dos atores dos grupos
e outros, como alunos do curso de guia de turismo da Unidade Guapimirim do Centro
Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria (CIETH), artesãos, representantes de
associações, donos de pousadas, restaurantes, agências de turismo etc. O mailing de
propriedade da Secretaria de Turismo contava com 60 contatos. O formulário ficou à
disposição dos respondentes durante os dias 24 e 25 de junho de 2018. Ao todo foram
obtidas 16 respostas de todos os segmentos apresentados (Figura 20) como opção
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da primeira pergunta em relação a qual setor do trade turístico de Guapimirim o
participante atua.
Figura 20 – Gráfico com percentual dos segmentos representados durante a
pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2018)
Dos participantes, somente três afirmaram fazer parte de alguma associação
que represente seu setor de atuação. Somente um deles atua no segmento há menos
de um ano e cinco meses – ou seja, após a posse do novo Governo. Segundo o
levantamento, a média de motivação a colaborar com o turismo em Guapimirim é de
8,93 (considerando 0 para totalmente desmotivado e 10 para extremamente
motivado). Ou seja, os atores participantes estão motivados a contribuir com o setor.
Isto fica ainda mais claro na pergunta seguinte, quando perguntados sobre
comportamento frente ao atual cenário do turismo no município (Figura 21). No total,
94% dos participantes se mostraram confiantes no momento.
Figura 21 – Posicionamento de parte do trade em relação ao cenário turístico local

Fonte: Elaboração própria (2018)
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Quando se propõe uma autoavaliação quanto ao nível de conhecimento das
atribuições do Conselho Municipal de Turismo, considerando seus níveis de
representatividade, funções e responsabilidades, os respondentes se deram nota 7,06
(considerando 0 para “ignoro totalmente” e 10 para “compreendo totalmente”). Em
relação à responsabilidade pela gestão do turismo em Guapimirim, pergunta para qual
era possível selecionar mais de uma resposta, 56% dos respondentes acreditam que
ela é exclusivamente do Poder Púbico Municipal; em um outro extremo, 19%
enxergam o Mercado (iniciativa privada) como o único responsável; outros 19%
apostam na junção entre estes dois eixos juntamente com o Ministério do Turismo e
a própria Comunidade (população); somente 6% apostam na união entre estes dois
últimos eixos ao se pensar na gestão do turismo. Quanto aos fatores que prejudicam
o desenvolvimento do turismo em Guapimirim (Figura 22), a falta de investimentos
públicos é apontada como principal razão (15%), seguida por falta de mão de obra
qualificada e falta de continuidade das iniciativas que surgem (cada uma com 13%).
Falta de planejamento por parte da gestão pública (10%), interesses políticos
sobrepondo-se ao bem comum (10%) e falta de conhecimento técnico por parte da
gestão pública (8%) também aparecem entre algumas das razões que, para os
membros do trade turístico, prejudicam o desenvolvimento do setor no município.
Nota-se que, embora as respostas sugiram um tom crítico quanto à gestão pública do
turismo, apenas 6% dos participantes denuncia a falta de interesse político, ou seja, o
que reforça a crença dos atores na atual gestão.
Figura 22 – Fatores prejudiciais ao desenvolvimento do turismo em Guapimirim

Fonte: Elaboração própria (2018)
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Dos 16 participantes da survey, 94% afirmam sentir falta de uma política
turística que estabeleça um conjunto de ações, regras, normas, objetivos e estratégias
de desenvolvimento do setor no município. Para avaliar se o nível de participação do
trade está de acordo com a necessidade de uma política turística, após esta primeira
questão pergunta-se aos respondentes se estes já sugeriram alguma política ou
iniciativa que possa a ser implementada pelo poder público municipal – o que é
confirmado por 63%. Destes, 55% dizem que não se sentiram ouvidos nem tiveram
suas sugestões acolhidas.
Dos que afirmam nunca terem sugerido algo, duas disseram não ter o que
propor, não acreditam que haja um canal aberto com esta finalidade, uma ainda não
teve oportunidade e uma outra não acredita que seria ouvido de verdade. Percebe-se
mais uma vez uma disposição das pessoas em colaborar com a Secretaria de
Turismo, mas esta parece ainda não ter encontrado mecanismos que valorize a
participação da sociedade civil independente de se acolher ou não determinada dica.
Trata-se muito mais em ouvir e dialogar do que propriamente de executar as
recomendações de quem também atua no turismo local, a fim que se aproveite toda
esta pré-disposição que pode ser percebida, por exemplo, por meio da participação
massiva do trade turístico durante os eventos organizados pela gestão pública com a
temática do turismo, havendo aí uma grande oportunidade de sinergia para muito além
da

mera

propaganda

política

–

que

aparentemente

tem

funcionado

independentemente das ações realizadas, uma vez que 63% dos participantes
acreditam que o turismo é uma prioridade do poder público municipal em sua forma
mais abrangente (prefeito, vereadores, secretários etc.).
Este mesmo percentual entre os respondentes (63%) considera mais viável e
produtivo uma parceria formal com o poder púbico municipal, visando benefícios para
ambos os lados, enquanto 24% opta pela parceria informal, interagindo somente
quando necessário. Já 13% prefere agir com total independência, sem nenhum tipo
de relação com os órgãos governamentais.
Em relação à qual organização, entidade ou pessoa é lembrada de maneira
positiva quando o participante pensa no turismo em Guapimirim, surge a seguinte
configuração a partir da recorrência de citações:
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Figura 23 – Gráfico de teia com organizações, entidades ou pessoas mais citadas

Fonte: Elaboração própria (2018)
Beaumont e Dredge (2010) argumentam que uma boa governança depende
diretamente dos atores e grupos envolvidos: “[...] suas aspirações e valores e as
decisões que eles tomam em relação às questões, como responsabilidade,
transparência, participação, comunicação, compartilhamento de conhecimento,
eficiência e equidade.” (BEAUMONT; DREDGE, 2010).
Alguns meses após a conclusão desta etapa da pesquisa, os membros do
grupo “Hospedagem e agências”, agora renomeado para “Trade Turismo Guapimirim”,
organizaram-se em prol da estruturação de um coletivo que reunisse os participantes
do trade turístico local em uma entidade representativa. Após uma série de discussões
e encontros, a aprovação do estatuto da Associação Empresarial e Turística de
Guapimirim foi aprovada em reunião no dia 22 de novembro de 2018, tendo sido
instituída oficialmente no dia 21 janeiro de 2019, inicialmente com 28 mantenedores
oriundos

do

trade

turístico

local.

Atualmente

a

organização

conta

com

aproximadamente 60 associados, utilizando desde sua criação o nome fantasia
Guapimirim Convention & Visitors Bureau, resultado da adesão da maioria do grupo à
estrutura oferecida pela organização internacional formada por instituições, públicas
e/ou privadas, que buscam promover o turismo e a receptividade de uma cidade ou
localidade para convenções e visitação de eventos e atrações diversas (Brasil CVB,
2019). O Brasil Convention & Visitors Bureaux é proprietária das marcas Convention
& Visitors Bureau e room tax em todo o país.
Embora

os

CVBx

se

afirme

como

“estruturas

independentes,

não

governamentais, apartidárias, sem fins lucrativos, com a missão de promover o
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desenvolvimento econômico e social do destino que representa, através do incentivo
e fomento da indústria do turismo” (BRASIL CONVENTION & VISITORS BUREAU,
s.d.), a boa relação com o poder público, empresas e demais entidades locais se faz
extremamente necessário, o que torna o desafio da governança turística mais eficaz,
uma vez que demanda colaboração, e também desafiadora, tendo em vista que cobrar
do poder público posições favoráveis ao turismo também se faz necessário e nem
sempre bem assimilado pelos gestores públicos que insistem em perpetuar uma forma
de gestão centralizadora e com fins estritamente eleitoreiros. Apesar do pouco tempo,
o Guapimirim CVB tem exercido um papel importante, aglutinando parte do trade
turístico em torno de discussões e projetos para o município, assim como participando
de eventos, patrocinando um posto de informações turísticas em um ponto bastante
frequentado do município, investido em material de divulgação, organizando rodadas
de negócio etc. A falta de engajamento, a falta de formação técnica no setor turístico
e a dificuldade do grupo para a captação de recursos, no entanto, podem ser vistos
como fatores limitadores neste processo.
O subsecretário de Turismo e atual presidente do Conselho Municipal de
Turismo acredita que algumas das discussões realizadas no âmbito do CVB deveriam
estar ocorrendo também no COMTUR, a fim de serem ampliadas as possibilidades e
a compreensão de direitos e deveres envolvidos na atividade turística. O gestor
percebe um esmorecimento também do próprio Conselho, que após a reunião em
maio de 2018, quando o autor desta dissertação participou do encontro entre seus
membros, contou somente com mais sete reuniões em 19 meses, apesar do Artigo 10
da Lei n.º 979, de 10 de julho de 2017, afirmar que seriam realizadas ordinariamente
uma reunião por mês. Também tem havido uma baixa participação dos representantes
da sociedade civil nesses encontros. Outro problema tem sido o atraso na mudança
da estrutura organizacional do COMTUR, que em agosto de 2019 deveria ter sido
modificada, passando a ter em sua presidência, a partir de agora, um representante
da sociedade civil, conforme também determina a Lei n.º 979 em seu Artigo 5, que
estipula a alternância à frente do Conselho a cada dois anos com o poder público
municipal.
Os pontos de vista desses outros agente sociais em relação ao turismo que
também produzem e à própria GuapimirimTur será apresentada no capítulo seguinte,
que inicia com uma análise de conteúdo realizado a partir da narrativa turística
proposta pela agência desde o início de sua operação, sendo esta também
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multiplicada e transformada em outras narrativas por moradores e visitantes, que terão
também seus comentários expostos e avaliados nesta investigação – que tem seu
terceiro

e

último

capítulo

finalizado

com

os

resultados

das

entrevistas

semiestruturadas realizadas em campo com outros envolvidos na governança do
turismo local, representantes dos mais diversos seguimentos.
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3 AS MÚLTIPLAS VOZES NO TERRITÓRIO: NARRATIVA, PERCEPÇÃO E SENSO
DE PERTENCIMENTO

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de campo
realizada. Antes disso, na primeira seção, são feitas algumas reflexões sob a visão
que se tem de narrativa turística a partir de algumas referências já comentadas nesta
investigação e outras novas. Em seguida, são apresentadas outras vozes presentes
no território. O objetivo é avaliar como a percepção e o senso de pertencimento dos
moradores com o território guapimiriense estão envolvidos no processo recente de
turistificação do município e como a narrativa turística proposta pela Guapimirim que
também vem sendo construída por outros atores e agentes está inserida neste
contexto.
Para abrir a segunda seção apresenta-se uma nuvem de palavras seguida de
uma análise de conteúdo referente a postagens e comentários realizadas na página
da GuapimirimTur no Facebook (Visite Guapi), destacando os principais elementos
presentes na narrativa proposta pela agência e como esta vem se relacionando com
o senso de pertencimento da população. Nesta mesma seção, para demonstrar
resultados desta narrativa na prática, são abordados brevemente os conceitos de
habitus e campo, de Pierre Bourdieu (2001), e o da autenticidade encenada, de Dean
MacCannell (1976).
Na terceira e última seção, propõem-se uma articulação entre teorias e
conceitos e o âmago das entrevistas realizadas em campo com alguns atores que
vivenciaram as experiências proporcionadas pelo território e alguns agentes
produtores de turismo envolvidos na governança do turismo local, a fim de se expor
outras perspectivas envolvidas no processo de turistificação em Guapimirim,
confirmando ou contrariando as reflexões apresentadas no decorrer desta
investigação, assim como trazendo novos elementos. Por fim, serão comentadas as
nuances envolvidas nas entrevistas, sua etapa de estruturação, limitações, desafios e
justificativas em relação às escolhas de cada entrevistado.

3.1 NARRATIVA TURÍSTICA: EM BUSCA DE PILARES CONCEITUAIS

Neste subitem, pretende-se explicitar o que pode ser percebido tanto no
decorrer desta dissertação quanto na prática do turismo e em seu âmbito teórico: sua
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condição intrínseca à comunicação, que perpassa por todos os processos envolvidos
neste complexo fenômeno (BALDISSERA, 2010).
[...] os processos comunicacionais têm-se apresentado como basilares para
o ser e fazer turísticos. Nesse sentido, a comunicação pode ser pensada sob
diversos enfoques e níveis de complexidade, tais como os processos
estratégicos de divulgação e promoção publicitária dirigida aos turistas reais
e/ou potenciais, as campanhas de valorização do turismo, os processos
políticos e negociais entre as diferentes forças/poderes, as relações com as
mídias, a capacitação/desenvolvimento de pessoas para atuarem na área e
afins, a circulação de informações, as falas de resistência, as mediações e
midiatizações, as campanhas de sensibilização, os processos de construção
e/ou fabricação da imagem-conceito, os processos mercadológicos
(comercialização), os lugares de participação (ou não) das comunidades, as
regiões de silêncio, os lugares de boicote, as aferições de opinião, clima,
imagem-conceito, as pesquisas de mercado, as relações interpessoais entre
turistas e nativos, as tensões entre a comunicação oficial (formal) e a
comunicação não-oficial (informal), a cultura como memória não hereditária,
informação, organização e comunicação, a organização de informações para
serem apresentadas aos turistas em diferentes ambientes e a própria criação
dos ambientes como lugar a ser significado, como mensagem a ser
interpretada. (BALDISSERA, 2010, p. 7).

A decisão em ouvir também outras vozes envolvidas no processo de
turistificação investigado surge, na verdade, como uma obrigação teórica-conceitual,
tendo em vista que “o fenômeno comunicacional não se esgota na presunção de
eficácia do emissor. Existe sempre um receptor dotado de inteligência na outra ponta
da relação comunicacional” (MORIN, 2003, p. 12). Assim, evita-se limitar a
abrangência desta pesquisa e admite-se que a narrativa turística em Guapimirim é
diariamente construída por diversos atores e agentes, embora o ponto de partida aqui
seja resultado de uma nova proposta que surgiu a partir do lançamento da agência –
esta também um resultado de outros processos, denotando mais uma vez o
componente recursivo do fenômeno e da atividade turística (FRATUCCI, 2014).
Admite-se o conceito de narrativa enquanto um compilado de signos com
sentidos sociais, culturais e/ou históricos particulares (SQUIRE, 2014). Esta definição
permite dizer que “narrativas podem implicar conjuntos de signos que se movimentam
temporalmente, causalmente ou de alguma outra forma socioculturalmente
reconhecível e que, por operarem com a particularidade e não com a generalidade,
não são reduzíveis a teorias” (SQUIRE, 2014, p. 273). Embora a(s) história(s) em
questão não tenha início, meio e fim, como basicamente acontece no gênero narrativo,
enquanto texto literário (GANCHO, 2001), busca-se nas entrelinhas da comunicação
empreendida pela primeira agência de turismo receptivo de Guapimirim a
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compreensão de como se daria tal narrativa e como está relacionada ao processo de
turistificação do município.
Vale dizer que a não escolha pela análise de discurso enquanto metodologia
se deu durante a pesquisa bibliográfica, uma vez que a técnica não era comumente
utilizada em trabalhos semelhantes a este, e também pela falta de aderência desta
com o que se pretende nesta investigação. Não se quer perpassar pelo funcionamento
linguístico a fim de analisar a relação que este estabelece com determinado sujeito de
maneira recíproca (MELO, 2009). Na verdade, busca-se nesta dissertação refletir
como a narrativa de um lugar passou a ser contada por meio do turismo, provocando
transformações no território. Além disso, haveria um conflito muito grande em se
analisar o próprio discurso, uma vez que a estratégia de comunicação da
GuapimirimTur parte também do autor desta dissertação. Portanto, espera-se que o
discurso da agência possa ser, em algum momento, alvo de análise e reflexão por
parte de outros pesquisadores interessados neste outro contexto.
Alguns autores mais críticos afirmam que a narrativa estaria em declínio na
sociedade moderna devido ao ritmo alucinado das cidades, da inserção de novas
tecnologias e do surgimento da informação, que teria substituído a experiência pelo
excesso de informação e opinião (LARROSA, 2017). Este pensamento encontra
raízes nas reflexões de Benjamin (1985), que em seu tempo enxergava uma
decadência das experiências vividas pela sociedade. Para tais autores, não há como
existir narrativa sem experiência, algo que o cotidiano não mais contemplaria.
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar,
pensar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo,
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção
e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece,
aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2017, p. 25).

Usa-se este mesmo argumento para afirmar o contrário. Devido a este
esvaziamento de significados, compreendido como uma marca de uma humanidade
afogada em uma modernidade líquida (BAUMAN, 2001), as pessoas passaram a
buscar cada vez mais por experiências, encontrando-as pela via do turismo, que ajuda
a narrar a trajetória tanto das pessoas que vivenciam as experiências quanto dos
lugares onde essas vivências ocorrem, perpassando pela memória, pelo patrimônio,
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pelas identidades etc. Essa multiplicidade de vozes, recursos e novas possibilidades,
embora às vezes repetitiva, espetaculosa e ecoante, transformaram a maneira não
apenas como as histórias são contadas, como também como são ouvidas (ou
consumidas). Isso vale também para a própria informação, tida como uma das
responsáveis pela morte da narrativa (BENJAMIN, 1985), que vem se moldando às
novas tecnologias que diariamente transformam os hábitos de consumo de mídia.
Rodrigues e Semião (2016) também fazem críticas ao uso da narrativa, mas
destacam seu importante papel. Para os autores, ao subsidiar o processo de incentivo
ao consumo por parte da demanda turística, tal recurso estaria também incentivando,
a partir dos deslocamentos envolvidos, uma troca de experiências baseada em
vivenciar o outro, na qual os locais se “encontram com as alteridades que fazem firmar
sua própria identidade; desenvolvem-se grandes oportunidades de crescimento e
aprendizado a partir do diferente e de culturas outras; e sobretudo, constitui-se um
importante papel socializador a partir da prática do turismo de experiência”
(RODRIGUES; SEMIÃO, 2016, p. 46).
As narrativas estão no núcleo da construção da imagem de determinado lugar,
pois auxiliam na transmissão e no fortalecimento de seus significados e atributos. Para
Lynch (1999, p. 12), “uma vez que o desenvolvimento da imagem é um processo
interativo entre observador e coisa observada, é possível reforçar a imagem tanto
através de artifícios simbólicos e do reaprendizado de quem percebe como através da
reformulação do seu entorno...”. Pode dizer que as transformações físicas e as não
tangíveis ocorridas no território são não apenas resultado da narrativa turística como
estas também a ajudam construí-la.
A GuapimirimTur propôs uma narrativa própria a partir de imagens e histórias
que já existiam, reforçando alguns símbolos e propondo outros novos, mas ainda
assim envolvidos no contexto do município, com alguma conexão com seu passado e
presente. E de maneira selecionada, de acordo com os interesses e as disputas
envolvidas neste processo. O próprio posicionamento de Guapimirim enquanto um
destino turístico da região Serra Verde Imperial, reforçado pelo trade turístico e por
parte da população para alimentarem a imagem positiva do município, que devido ao
seu contexto histórico-geográfico habita em um território ambíguo, estando também
inserido na Baixa Fluminense – região que, apesar de também produzir uma vida
cotidiana como em qualquer outro lugar, com aspectos positivos e negativos, ficou
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marcada por um acúmulo de estereótipos e estigmas ao longo dos anos (SANTOS
DA ROCHA, 2009) que poderia não ser favorável à divulgação do turismo local.
Contudo, a mesma representação que coloca como vantagem para
Guapimirim, evidencia uma desvantagem quanto ao uso econômico de suas
potencialidades naturais em prol do turismo, sobretudo sobre o turismo
ecológico e cultural, devido a ideia de que pertencer a “Baixada” traz consigo
a imagem de “cidade violenta” o que pode afastar ou diminuir o fluxo de
turistas para Guapimirim. Neste sentido, a representação de uma cidade da
“Serra”, que traz consigo representações de “cidade calma, aconchegante e
rica em história”, aparece como uma política de significado para obtenção de
mais recursos humanos e maior infraestrutura para o desenvolvimento do
setor turístico em Guapimirim. Percebe-se aí, que a representação e o
território servem como nexos estruturantes para entendermos as relações de
poder que se desenham sobre o espaço (LEFEBVRE,1972; RAFFESTIN,
2009). (SANTOS DA ROCHA, 2011, p. 9).

Partindo de concepções relacionadas ao turismo de experiência, Rickly-Boyd
(2010) compreende a narrativa turística como um tipo de narrativa autobiográfica
resultante das limitações temporais e espaciais da experiência turística, como as
ferramentas de organização de lugares. Encontra-se aqui um ponto de convergência
entre a narrativa turística e o processo de turistificação em curso em Guapimirim,
motivado mais recentemente pelo surgimento da primeira agência de turismo
receptivo do município – que vem a ser fruto de uma experiência turística de âmbito
pessoal que resultou em uma iniciativa coletiva, que por sua vez teve como objetivo
contribuir para o desenvolvimento do turismo local frente ao marasmo da gestão
pública em organizar a atividade e, ainda mais distante, compreender este fenômeno.
Há confluência também com a visão da autora quanto ao fato de considerar a narrativa
uma construção. Segundo (RICKLY-BOYD, 2010), à medida em que as experiências
turísticas são incorporadas à narrativa autobiográfica de uma pessoa, o espaço
turístico assume novos significados e, por meio dessa incorporação, torna-se um
lugar.
Um afastamento do conceito proposto por Rickly-Boyd com o caso aqui
investigado ocorre quanto ao caráter estritamente autobiográfico enxergado por ela
na narrativa turística. A GuapimirimTur propõe uma narrativa sobre as histórias do
município contadas por diferentes pessoas e fontes, em diferentes contextos
temporais e espaciais. Em seguida, convida pessoas a vivenciarem experiências no
território e, a partir das novas históricas ocorridas ali, por moradores ou visitantes, o
município passa a receber novos símbolos e significados que são reforçados ou
modificados a cada nova vivência, estando este em constante (re)construção.
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Rickly-Boyd (2010) traz outras reflexões importantes para esta pesquisa ao
afirmar que todos os sites de turismo constroem narrativas. Para ela, as paisagens do
patrimônio são, em particular, textualmente ricas. Os espaços patrimoniais geralmente
fornecem aos turistas metanarrativas de importância nacional, mas também podem
contar narrativas localizadas sobre a singularidade do local, como ocorre em
Guapimirim. A autora segue afirmando que locais históricos como condutores entre o
passado e o presente oferecem aos turistas o material e o cenário para combinar a
experiência vivida com o mito na produção de uma narrativa turística exclusivamente
pessoal ou uma 'co-construção', como sugere Chronis (2005a, 2005b, 2008)20
(RICKLY-BOYD, 2010).
Com o intuito de ampliar a reflexão sobre narrativa turística, buscou-se uma
aproximação com teorias de outros campos do saber, como o literário, a fim de se
buscar referências que sirvam de base para a análise da narrativa turística que será
realizada a seguir. No livro “Como analisar narrativas”, Cândida Vilares Gancho (2001)
apresenta de maneira simples e objetiva o que é narrativa, sob a perspectiva da
Literatura, e detalha o passo a passo para se realizar uma análise de narrativas.
Apesar da metodologia utilizada deste capítulo ser a análise de conteúdo, conforme
explanações já apresentadas, imaginava-se encontrar nas recomendações da autora
possíveis inspirações para tal procedimento. No entanto, não houve aderência
conceitual entre as propostas.
Embora Gancho (2001) se concentre nas narrativas literárias e em prosa, ela
admite que “muitas são as possibilidades de narrar, oralmente ou por escrito, em prosa
ou em verso, usando imagens ou não” (GANCHO, 2001, s.p). Neste trabalho,
considera-se a narrativa turística como uma possibilidade, por meio da qual pessoas
e instituições podem contribuir, conscientemente ou não, com a construção e o
fortalecimento de símbolos e significados a partir de experiências relacionadas ao
patrimônio natural, cultural e histórico, assim como à memória coletiva e às
identidades presentes no território, considerando que este processo tem caráter

20

"[...] all tourism sites construct narratives; heritage landscapes though, are in particular, texturally rich.
Heritage sites generally provide tourists with metanarratives of national significance, but they can also
tell localizing narratives of place uniqueness by illustrating examples of local [...] Heritage sites as
conduits between the past and the present afford tourists the material and setting to combine lived
experience with myth in the production of a uniquely personal tourist narrative, or a ‘co-construction’ as
Chronis (2005a, 2005b, 2008) suggests [...]". (RICKLY-BOYD, 2010, p. 262).
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recursivo e coloca o território e as pessoas em constante transformação a partir dos
encontros que ali ocorrem. Vale frisar que não se pretende estabelecer um novo
conceito devido ao caráter precoce desta reflexão e por este processo demandar mais
aprofundamento. Todavia, entende-se que sugerir uma visão da narrativa turística se
faz necessário no intuito de contribuir com a produção de conhecimento e de
compartilhar a visão do autor oriunda desta investigação. Por isso, tendo em vista o
que já foi abordado até aqui, percebe-se uma oportunidade futura para que sejam
investidos esforços no aprofundamento e na conceituação mais delineada do conceito
de narrativa turística e em possíveis métodos para analisá-la.

3.2 A NARRATIVA PROPOSTA PELA GUAPIMIRIMTUR

A GuapimirimTur entrou em operação em junho de 2015 com sua estratégia de
comunicação e marketing digital pautada em produção, curadoria e compartilhamento
de conteúdo em pelo menos cinco canais de distribuição online: um site próprio21,
lançado com o mote de ser o primeiro com informações exclusivamente sobre o
turismo local, um perfil no site TripAdvisor22, na qual tem seus serviços avaliados pelos
clientes, e três perfis nas redes sociais Instagram23, Facebook24 e Twitter (esta última
descontinuada). Cada uma das plataformas exerce uma função, mas o fio condutor é
o mesmo – a valorização do município por meio da narrativa turística, fortalecendo
símbolos e significados a partir de seu patrimônio natural, cultural e histórico.
Trazendo à superfície atributos até então ocultos ou desconhecidos pela maioria das
pessoas, principalmente moradores, conforme demonstrou a pesquisa de opinião
realizada no âmbito do projeto “Guapi no Mapa”.
Nesta seção, optou-se por analisar o perfil da agência no Facebook, que até
dezembro de 2019 contabilizava 17.530 curtidas e 17.897 seguidores (ou seja, 367
pessoas apenas seguiam a página até então). A escolha se deu por este ser seu maior

21

https://visiteguapimirim.com.br

22

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1598519-d12300271-Reviews-GuapimirimTurGuapimirim_State_of_Rio_de_Janeiro.html
23

https://instagram.com/visiteguapi

24

https://facebook.com/visiteguapi
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repositório de imagens e vídeos sobre o turismo do município nas redes sociais, por
meio do qual os links para o site da GuapimirimTur também são disponibilizados.
Como ponto de partida, utiliza-se uma Nuvem de Palavras25 (Figura 24) com os termos
mais recorrentes nas postagens desde o lançamento da agência até dezembro de
2019, conforme o recorte temporal proposto. Por meio do software MAXQDA, um dos
mais conhecidos e utilizados para análises de textos em estudos qualitativos (JUSTO;
CAMARGO, 2014), selecionou-se o conteúdo postado juntamente com 1014 imagens
em quatro áreas da fanpage: linha do tempo, arquivos de dispositivos móveis, fotos
de capa e fotos de perfil, assim como os respectivos comentários dos usuários
(visitantes, moradores etc.) nas publicações, uma vez que se acredita que a narrativa
em questão é acrescida a cada interação, pelos mais diversos atores e agentes
envolvidos no processo de turistificação do município. Exatamente por isso não se
optou por analisar o site da agência, uma vez que ali consta apenas a narrativa
proposta pelo empreendimento, embora esta também seja resultado de outras
narrativas, conforme já fora dito anteriormente.
Figura 24 – Nuvem de Palavras da fanpage Visite Guapi

Fonte: própria do autor (2020)

Conforme explicam Justo e Camargo (2014, p. 14), este recurso “grupa as palavras e as organiza
graficamente em função da sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém graficamente
interessante, pois possibilita rápida identificação das palavras-chave de um corpus”.
25
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Para se chegar a este resultado, o primeiro passo foi baixar o conteúdo da
página diretamente do Facebook. Depois, as pastas resultantes deste processo foram
transformadas em arquivo tipo Formato Portátil de Documento 26 (PDF) por meio de
mais um programa, o Sonic PDF Creator 3.0, escolhido para esta tarefa de forma
aleatória entre as opções gratuitas. Já no MAXQDA, os arquivos PDF resultaram em
103.859 palavras, considerando também as que compõem as funcionalidades da rede
social, como “curtir”, “compartilhar”, “comentários” etc. Tais sentenças foram
desconsideradas para a produção desta nuvem, assim como palavras sem expressão
ou significado para o contexto da página, como nomes de pessoas, preposições,
advérbios etc. Ao todo foram excluídos 376 termos deste tipo que configuravam entre
os mais recorrentes, como “até”, “com”, “fica”, “há”, “na” etc.
A imagem apresentada acima, gerada pelo MAXQDA, reúne as 80 palavras
com maior frequência. Juntas, elas contabilizaram 17.556 recorrências. Conforme
orientado por Bardin (2016), foram criadas categorias (Quadro 2) para agrupar as
expressões selecionadas para contribuir com análise de conteúdo que será feita a
seguir. É com base na autora que é negada qualquer possibilidade em se querer se
apreender intuitivamente as significações dos protagonistas sociais, o que limitaria
esta investigação em tão somente projetar sua própria subjetividade, a partir do que
ela chama de “sociologia ingênua” (BARDIN, 2016). Portanto, ampare-se nos
princípios e critérios da metodologia, já abordados no 1º capítulo, a fim de se garantir
a relevância e a integridade dos resultados que virão a ser obtidos.
Quadro 2 – Descrição das categorias propostas para o agrupamento das palavras
NOME

DESCRIÇÃO

Adjetivo

Qualidades ou atributos agregados ao município

Contexto

Referente ao município, região, bairro, localidade etc.

Geral

Sem significado concreto, de uso genérico

Institucional

Relacionada à marca e seus canais de comunicação

Patrimônio

Aspectos naturais, culturais e históricos do município

Pronome

Auxiliam na construção das frases e da narrativa

Serviço

Termos utilizados no atendimento da agência

Verbo

Ações propostas pela empresa e/ou usuários
TOTAL

8

Fonte e Crédito: próprios do autor (2020)
26

Portable Document Format, em inglês
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Observando as palavras e as categorias que dão base à narrativa proposta pela
agência, percebe-se que seu caráter comercial está fortemente presente nas
postagens realizadas no Facebook, plataforma utilizada pela GuapimirimTur não
apenas como canal de divulgação e atendimento como também de vendas. Tanto que
a categoria “Serviço”, que agrega 26 das 80 palavras utilizadas nas postagens
selecionadas, é a maior agregadora de termos e a que, consequentemente, reúne a
maior quantidade de frequência, com 5.020 recorrências (Tabela 13). Outra nuance
observada é em relação à categoria “Contexto”, que reúne apenas seis palavras:
Guapimirim, Guapi, cidade, lugar, bairro e região. É a quinta categoria com mais
termos entre as oito (Tabela 14). No entanto, quando considerada a soma da
frequência das expressões nela agrupadas, passa a ser segunda mais volumosa do
ranking, com 2.946 recorrências. Na média de frequência de cada categoria (Tabela
15), levando em conta a quantidade de palavras de cada uma, “Serviço” aparece na
quarta posição (193), enquanto “Contexto” ocupa a segunda (491) – atrás da categoria
“Institucional” (530), última no ranking das categorias por quantidade de palavras,
apenas três: o nome da agência (GuapimirimTur), a identificação de suas redes
sociais (visiteguapi) e o termo principal que compõe o endereço do site
(visiteguapimirim). Na soma de frequência, a categoria sobe para a quinta posição,
com 1.591 recorrências.
Tabela 13 – Soma da frequência de palavras por categoria
CATEGORIA

RECORRÊNCIA

Serviço

5020

Contexto

2946

Verbo

2274

Patrimônio

1784

Institucional

1591

Geral

1534

Pronome

1458

Adjetivo

949

TOTAL

17556

Fonte e Crédito: próprios do autor (2020)
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Tabela 14 – Total de palavras por categoria
CATEGORIA

QUANT. DE PALAVRAS

Serviço

26

Verbo

14

Patrimônio

13

Geral

8

Contexto

6

Adjetivo

5

Pronome

5

Institucional

3

TOTAL

80

Fonte e Crédito: próprios do autor (2020)
Tabela 15 – Média geral da frequência de palavras por categoria
CATEGORIA

MÉDIA GERAL DA FREQUÊNCIA

Institucional

530

Contexto

491

Pronome

292

Serviço

193

Geral

192

Adjetivo

190

Verbo

162

Patrimônio

137

Fonte e Crédito: próprios do autor (2020)
Faz parte da estratégia comercial da agência atrair o público com fotos e
imagens que evidenciem o turismo local, quase sempre com links disponíveis para o
conteúdo do site (Figura 25), onde o leitor/consumidor da informação compartilhada
pode saber mais sobre determinado assunto ou se tornar um cliente da GuapimirimTur
ao contratar algum passeio. As postagens contam sempre com informações
relevantes para o contexto local, com dados sobre os aspectos culturais, naturais e
históricas do município, assim como curiosidades, lendas etc. Isso pode ajudar a
explicar o bom índice de engajamento orgânico dos usuários que comentam e
compartilham de maneira considerável as fotos e os vídeos postados na referida
fanpage (Figura 26). Segundo estimativa do Facebook, em 2019 uma média diária de
1.640 pessoas visualizou o conteúdo da ou sobre a página da GuapimirimTur na rede
social. O recorde diário do alcance total da página em 2019 foi de 25.149 pessoas.
Embora neste mesmo ano o Facebook tenha registrado uma tendência de queda no
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Brasil (FOLHA DE S. PAULO, 2019), a fanpage da agência demonstrou um aumento
nos números, demonstrando o caráter estratégico da rede social para a manutenção
da narrativa proposta pelo empreendimento social.
Figura 25 – Publicação de uma paisagem local, com link para a página do passeio
correspondente

Fonte: Visite Guapi (2015)
Figura 26 – Estimativa da média de alcance da página Visite Guapi em 2019

Fonte: Facebook (2020)
As categorias “Verbo”, “Adjetivo” e “Pronome” reúnem palavras de aspecto
mais secundário no conteúdo analisado, mas também revelam nuances que podem
auxiliar a compreender de tal narrativa. A primeira reúne um total de 14 termos que,
juntos, contabilizam 2.274 frequências. A segunda, cinco palavras em 949
recorrências. E a terceira categoria também aparece com cinco palavras, que resultam
em 1.448 recorrências no conjunto de publicações selecionadas. Em relação aos
verbos utilizados em suas diferentes conjugações (Tabela 16), notam-se vestígios da
interação entre a agência e o público por meio de palavras que expressam algum tipo

123

de ação, o que amplia o alcance das mensagens. Enquanto o emissor convida
moradores e visitantes a “conhecerem” determinado lugar ou a “saberem” mais sobre
algum assunto, o receptor responde dizendo que “quer” “fazer” ou “saber” mais sobre
um passeio e ainda marca amigos e familiares na publicação convidando-os também
para “marcarem” um passeio juntos. Ou seja, um processo dinâmico resulta não
apenas em mais audiência e engajamento como também se faz presente na narrativa,
ampliando as atrações turísticas do município.
Tabela 16 – Palavras mais recorrentes na categoria “Verbo”
VERBOS

RECORRÊNCIA

vamos

468

fazer

242

conhecer

231

quero

205

vou

151

olha

141

temos

137

Venha

133

ver

127

saber

116

marcar

115

podemos

105

chegar

103

TOTAL

2274

Fonte e Crédito: próprios do autor (2020)
Quanto à categoria “Adjetivo”, cinco palavras configuram entre as 80 de maior
frequencia: lindo/linda (495), bom (194), melhor (131) e paraíso (129), esta última
comentada mais à frente, totalizando 949 recorrências, a menor entre as categorias.
Este dado faz pensar, em um primeiro momento, que as imagens compartilhadas
falam por si só, sem demandar tanta adjetivação – característica que é mais presente
no site da agência, principalmente na descrição das experiências ofertadas. Em
relação à categoria “Pronome”, a única observação a ser feita é em relação ao uso de
suas formas possessivas “nossa “, “nossas”, “nosso” e “nossos”, bastante presentes
nas publicações, com 1.458 recorrências, uma vez que outra característica da
narrativa turística proposta pela GuapimirimTur é o tom de proximidade com o
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município (Figura 27), que também conota afetividade, autoridade, vínculo,
conhecimento, propriedade e cuidado.
Figura 27 – Postagem com os termos “nossa”, “linda” e “cidade”

Fonte: Visite Guapi (2016)
A categoria “Patrimônio” agrega as palavras referentes aos atributos naturais,
culturais e históricos do município, sobretudo a Serra dos Órgãos, o Dedo de Deus e
a Baía de Guanabara. Contabilizando 1.784 recorrências, nota-se claramente uma
predominância em relação ao patrimônio natural do município a partir dos termos
“trilha”, “rios”, “cachoeira” e “natureza”. Os termos “Parque”, “Serra” e “Órgãos”
evidenciam o Parnaso, terceira unidade de conservação mais antiga do país. A
expressão “Serra”, no entanto, é utilizada em outros contextos, como “Serra de
Guapimirim”, bastante frequente nas divulgações da agência no Facebook (Figura 28).
A palavra “Rio” com a letra r maiúscula se explica basicamente quando se observam
as publicações em que os nomes dos rios são apresentados, assim como quando é
comentada a proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, entre outras.
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Figura 28 – Postagem evidenciando o termo “Serra de Guapimirim”

Fonte: Visite Guapi (2016)
O termo “Guanabara” também surge entre as mais recorrentes, fazendo alusão
à Baía e à outra unidade de conservação local, a APA de Guapimirim. A
predominância do termo “Serra”, no entanto, reforça o olhar de Santos da Rocha
(2011) em relação ao uso do que o autor chama de trunfos de legitimidade territorial.
“Neste sentido, a representação de uma cidade da ‘Serra’, que traz consigo
representações de ‘cidade calma, aconchegante e rica em história’, aparece como
uma política de significado para obtenção de mais recursos humanos e maior
infraestrutura para o desenvolvimento do setor turístico em Guapimirim” (SANTOS DA
ROCHA, 2011, p. 9).
O termo “história”, citado pelo pesquisador, também aparece entre as palavras
mais recorrentes da categoria “Patrimônio”, sendo a única que não faz referência a
nenhum patrimônio natural, o que demonstra ser este o recurso mais comumente
utilizado na narrativa proposta pela GuapimirimTur (Tabela 17).
Tabela 17 – Palavras mais recorrentes na categoria “Patrimônio”
VERBOS

RECORRÊNCIA

Serra

378

126
trilha

225

Rio

207

Órgãos

161

cachoeira

138

Deus

131

natureza

119

Parque

112

história

111

Guanabara

105

rios

97

TOTAL

1784

Fonte e Crédito: próprios do autor (2020)

A agência tem como estratégia de comunicação postar fatos históricos como
postagens especiais, buscando revelar informações que não são de conhecimento do
grande público. As publicações costumam obter grande repercussão (Figura 29) e
quase sempre são acompanhadas de um link27 com conteúdo adicional sobre a
história do município em forma de linha do tempo, com os principais episódios que se
tem conhecimento.
A história do município também é bastante presente durante a realização dos
passeios ofertados pela GuapimirimTur e nas palestras que o responsável pela
agência ministra nas escolas públicas locais. A expressão “Deus”, que também
aparece entre as mais recorrentes da categoria, refere-se, por parte da agência, ao
pico Dedo de Deus, que compõe o conjunto de montanhas da Serra dos Órgãos. No
entanto, por parte do público, o termo também surge em frases que creditam a tal
divindade judaico-cristã a criação das belezas naturais do município.
Figura 29 – Postagem sobre fato histórico do município com grande alcance de
público

27

Disponível em: https://visiteguapimirim.com.br/sobre-a-cidade/nossa-historia
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Fonte: Visite Guapi (2017)
Yarde (2011), em sua pesquisa sobre Comunidade da Dominica, país da
América Central, classifica as estratégias de turismo que incorporam conhecimentos
sobre natureza como fundamentais na geração de compromisso da sociedade com o
patrimônio natural. A pesquisadora compreende a prática como meio de conhecer a
natureza, alterando a forma como as pessoas se relacionam com ela. E o turismo teria
um papel fundamental neste processo: a prática como um meio de conhecer a
natureza. A autora também considera esse ponto significativo não porque foi um dos
pilares metodológicos de sua pesquisa, mas porque o conhecimento prático foi
mencionado e valorizado por muitos entrevistados e participantes da pesquisa. Para
ela, aspecto importante da conscientização ambiental e do incentivo ao cuidado
ambiental pode não ser apenas o ensinar as pessoas, principalmente jovens, sobre o
meio ambiente, mas incentivar e facilitar compromissos regulares com a natureza,
tanto no contexto do lazer (incluindo o tipo de natureza de lazer que precedeu
desenvolvimento do turismo de massa na Dominica) e do lazer, bem como do trabalho.
A pesquisadora não chega a afirmar que tais compromissos produzirão um retorno às
relações naturais de outrora, pois o contexto em que eles ocorreriam seria muito
diferente. No entanto, isso não negaria seu potencial de servir de base para promover
uma ética de relacionamento com o mundo natural. Tal estratégia poderia não apenas
apresentar evidências de que a interação com a natureza e o comportamento próambiente andam de mãos dadas, mas também estaria de acordo com o valor
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concedido pelos dominicanos ao conhecimento ativo e prático da natureza28 (YARDE,
2011).
Em relação ao patrimônio natural, especificamente, Paes-Luchiari (2007) faz
uma crítica ao que ela chama de turismo de natureza, por este, na visão dela,
organizar seletivamente o território, incluindo e excluindo paisagens e pessoas. Mas,
como abarcar todo o território na divulgação e no fazer turístico? Além disso, seria
saudável para um município ter todo o seu espaço tomado pela atividade turística?
Tais questionamento não serão respondidos nesta pesquisa, mas são importantes
para a reflexão aqui proposta. Em relação às pessoas, o ideal seria que direta ou
indiretamente estas fossem beneficiadas pela atividade, a partir do desenvolvimento
econômico em consonância com a preservação do meio ambiente. No caso da
GuapimirimTur, a iniciativa tomada foi renegar o turismo de massa, limitando a maior
parte dos grupos em atividades de ecoturismo a uma quantidade entre 10 e 15
pessoas, havendo raríssimas exceções para grupos um pouco maiores em lugares
com uma infraestrutura melhor, mesmo assim limitado a 20 pessoas, no máximo.
Este posicionamento parte do próprio empreendimento, uma vez que nunca
houve por parte das autoridades locais quaisquer recomendações em relação à
capacidade ideal de visitantes nos mais diversos atrativos do município. A agência
tem como premissa não apenas a proteção aos recursos naturais como também o
interesse pela assimilação por parte do público visitante em relação às informações
que se quer compartilhar e também à manutenção do ambiente mais tranquilo que há
28

[...] In the preceding paragraph, I mentioned tourism strategies that incorporate knowledges of nature
that are grounded in people’s engagements with nature. This, of course, presumes that people have
such engagements to draw on. This brings me to my last point, that of practice as a means of knowing
nature. I see this point as significant not because it was one of the methodological cornerstones of my
research, but because practical knowledge was mentioned and valorized by so many respondents and
research participants. As we saw in chapter 7, there is a sense that this practical knowledge is in decline
in Dominica, that people no longer have the active interaction with, and the resultant knowledge of,
nature that was commonplace in the past. An important aspect of raising environmental awareness and
encouraging environmental care might involve not only teaching people, particularly young people,
about the environment, but encouraging and facilitating regular engagements with nature, both in the
context of leisure (including the sorts of leisure natures that preceded mass tourism development in
Dominica) and of play, as well as of work. I make no claim that such engagements will produce a return
to the nature relations of yore; the context in which they would take place would be vastly different. One
of the differences would be that interactions are likely to be coloured by new notions of nature as the
environment. However, this does not negate their potential to serve as a basis for fostering an ethic of
care for the natural world. Such a strategy could not only actualize evidence that interaction with nature
and pro-environment behaviour go hand in hand, it would also be in keeping with the value accorded by
Dominicans to active and practical knowledge of nature. (YARDE, 2011, p. 288).
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no município, evitando a aglomerações de pessoas e seus consequentes transtornos
– como poluição sonora, tráfego de veículos etc. Essa forma de atuar não é um
consenso entre todos os agentes que atuam no turismo local em Guapimirim, mas
está de acordo com uma linha de atuação cada vez mais comum no mercado turístico
que aposta na sustentabilidade como um caminho possível.
[...] podemos dizer que após o comprometimento de inúmeros ecossistemas,
e de processos contraditórios de urbanização e privatizações de valiosas
paisagens naturais, a preocupação com a sustentabilidade – não apenas dos
recursos naturais, mas do próprio setor – busca bons exemplos de
conciliação entre a exploração econômica, a participação das populações
locais e o gerenciamento racional dos recursos naturais. (PAES-LUCHIARI,
2007, p. 37).

Embora tenha um planejamento próprio de comunicação, a GuapimirimTur
busca construir sua narrativa a partir não somente de recortes da realidade da qual se
tem conhecimento como também da própria fala dos mais diversos atores,
principalmente os moradores. A agência realiza um monitoramento dos conteúdos
publicados sobre o município a fim de compartilhar as informações que reforcem sua
potencialidade turística, como produções artísticas filmadas em Guapimirim (Figura
30), títulos recebidos, marcas alcançadas, ângulos inusitados, publicações em
grandes veículos de comunicação, lendas urbanas contadas por locais etc.
Figura 30 – Postagem sobre a gravação de uma novela

Fonte: Visite Guapi (2017)
Este tipo de publicação sempre repercute consideravelmente, principalmente
entre os que se apresentam como moradores e demonstram orgulho em ver o nome
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da cidade atrelado a fatos, marcas ou pessoas consideradas importantes em um
contexto maior que extrapola o local, de âmbito mais regional, nacional ou até mesmo
internacional, como é o caso de visitantes estrangeiros, que também sempre
despertam a curiosidade do público nas redes sociais, assim como de veículos de
comunicação internacionais e de órgãos oficias de turismo (Figura 31), quando estes
divulgam os atrativos locais. Aparentemente, esse tipo de publicação legitimaria não
apenas o município como um destino turístico como também a própria narrativa
turística que exalta os aspectos positivos de Guapimirim, revelando sua importância
também pelos olhos de agentes externos, provocando a reflexão e o senso de
pertencimento da população.
Figura 31 – Postagem sobre compartilhamento de imagem do Ministério do Turismo

Fonte: Visite Guapi (2016)
De acordo com Baldissera (2001, p. 12), “a comunicação turística abarca toda
comunicação que se materializa em diferentes lugares do ser e fazer turístico, ou seja,
compreende a comunicação formal, mas também os processos informais”. Ainda
segundo a autora, “a comunicação turística consiste no processo de construção e
disputa de sentidos no âmbito das relações de turismo. Ou seja, não se trata apenas
de dar conta da comunicação oficial / formal gerada racionalmente pelos setores
público e privado” (BALDISSERA, 2001, p. 11).
Faz-se importante retornar à categoria “Adjetivo” para se destacar o termo
“paraíso”, bastante usado na divulgação de destinos turísticos. A expressão deve aqui
ser problematizada por tender a construir uma ideia utópica ou idealizada sobre
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determinado lugar, que como qualquer outro sempre será composto por aspectos
negativos e positivos. Este recurso é utilizado também no slogan principal da agência:
Viva o nosso melhor. Ou seja, elege-se e se apresenta implicitamente o patrimônio
natural, cultural e histórico como algo a ser vivenciado e, consequentemente,
consumido – embora muitos atrativos do município ainda possam ser acessados pela
maioria da população gratuitamente, uma vez que não estão sob domínio de grandes
grupos empresariais que, por meio do capital, podem vir a monopolizar parte do
território (o que também pode ocorrer por meio da especulação imobiliária),
transformando-o em um espaço exclusivo e restrito a um pequeno grupo de pessoas.
Essa concepção de paraíso também é criticada por Sabáh Aoun (2003) no livro “A
procura do paraíso no universo do turismo”:
[...] o turismo, hoje, transforma a ideia de paraíso perdido numa forma terrena
e atraente ao alcance de todos. Ele a vende no presente, por meio de novas
e atualizadas formas de discurso. Ressurge, assim, o turismo como um mago
que, com poderes especiais, consegue promover o reencontro do indivíduo
com o paraíso [...] (AOUN, 2001, p. 116).

Por parte da agência, o intuito desta adjetivação seria contribuir com a
autoestima da população, uma vez que esta já convive com os aspectos negativos
que também compõem a realidade local. Há inúmeros sites e páginas nas redes
sociais que se dedicam a noticiar outros recortes do cotidiano local, como a violência
urbana, os escândalos políticos, os problemas da gestão pública etc. Portanto, de
acordo com a estratégia da agência, a intenção não seria negar outros aspectos da
realidade, mas dar destaque aos considerados positivos, sobretudo frente à
divulgação do município enquanto um destino turístico, fornecendo o público com
imagens já contidas em seu imaginário como algo bom a ser vivido ou apreciado.
A agência busca também compartilhar as imagens de pessoas comuns e
situações corriqueiras (Figuras 32 e 33), pouco reveladas em âmbito interno e externo,
mas que reforçam aspectos e laços sociais que o empreendimento busca apresentar
a moradores e visitantes tanto por meio de sua narrativa turística. A proposta da
GuapimirimTur é pautada em experiência, onde o significado de espaço
frequentemente se funde com o de lugar (TUAN, 1983). O geógrafo humanista já
citado nesta dissertação anteriormente acredita que “o que começa como espaço
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o
dotamos de valor (TUAN, 1983, p. 6). Ao revelar diferentes nuances do território, a

132

narrativa turística proposta pela agência estaria também contribuindo com um
processo de ressignificação e de novas percepções do município.
Figura 32 – Postagem sobre um morador que protagoniza uma das atividades
ofertadas pela agência

Fonte: Visite Guapi (2016)
Figura 33 – Postagem de cunho nostálgico mostrando cenas do cotidiano local

Fonte: Visite Guapi (2016)
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Percebe-se nas imagens publicadas pela agência elementos que podem
contribuir para que o município não se transforme em um palco de encenações, como
alerta Urry (2001). Segundo o sociólogo, “muito do que é apreciado não é diretamente
experimentado como realidade, mas como representações, particularmente por meio
da fotografia. O que as pessoas contemplam são representações ideais da visualidade
em questão que elas interiorizam a partir de vários meios de comunicação” (URRY,
2001, p. 94). Seriam, então, as pessoas meras reféns da narrativa turística? Acreditase que não completamente, pois elas também contribuem com sua produção por meio
de imagens e textos que compartilham dos lugares que visitam em seus perfis
pessoais nas redes sociais, contribuindo, de certa maneira, para o fortalecimento de
tais representações. Nos comentários das imagens compartilhadas e das figuras
apresentadas acima é possível observar o público acrescentando informações e
adjetivos a respeito da imagem, estando também o público apto, por exemplo, a
tecerem críticas ou até mesmo a negarem/questionarem a narrativa apresentada.
É importante frisar que a agência é apenas uma parte da governança do turismo
local, não sendo ela a responsável pela organização de toda a atividade turística no
município, apesar de ter grande capacidade de influência junto aos demais atores e
agentes envolvidos no trade. O principal componente a ser percebido como positivo,
estando na contramão do que se considera prejudicial a um destino, é o fato do
empreendimento social apostar no turismo de base comunitária como pilar central de
sua atuação, tirando o foco de meia dúzia de produtos turísticos e apostando no
fortalecimento de diversas atrações por quase todo o território guapimiriense,
garantindo assim a diversidade e o caráter solidário e de cunho associativista da
iniciativa. Além disso, “uma vez configurada, uma marca territorial torna-se um artefato
de valorização/desvalorização dos territórios, podendo estar a serviço de estratégias
competitivas em ambientes concorrenciais, como também de valorização interna”
(WIELEWICKI, 2011, p. 137).
A fim de evidenciar tal fato, busca-se na subseção seguinte promover um breve
diálogo entre os conceitos de habitus e campo, de Pierre Bourdieu (2001), e o da
autenticidade encenada, de Dean MacCannell (1976), a fim de revelar como a
narrativa turística proposta pela GuapimirimTur se desenrola na prática.

3.2.1 Habitus, campo e a autenticidade encenada

134

Para Thiry-Cherques, o habitus é como um alicerce destruído e construído
continuamente a partir de insumos previamente adquiridos e ao mesmo tempo
introjetados que levarão o indivíduo a ser e existir no mundo, ganhando novas formas
a partir das relações sociais ocorridas em determinado contexto. Ou “um sistema de
disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que nos levam a agir
de determinada forma em uma circunstância dada” (Thiry-Cherques, 2006, p. 33).
Estas relações, no entanto, também serão conduzidas a partir do habitus. Ou seja,
tais disposições são voláteis e não deterministas por serem de caráter flexível,
funcionando como um “conhecimento sem consciência” e uma “intencionalidade sem
intenção”. Além disso, elas
...refletem o exercício da faculdade de ser condicionável, como capacidade
natural de adquirir capacidades não-naturais, arbitrárias (Bourdieu,
2001:189). São adquiridas pela interiorização das estruturas sociais.
Portadoras da história individual e coletiva, são de tal forma internalizadas
que chegamos a ignorar que existem. São as rotinas corporais e mentais
inconscientes, que nos permitem agir sem pensar. O produto de uma
aprendizagem, de um processo do qual já não temos mais consciência e que
se expressa por uma atitude “natural” de nos conduzirmos em um
determinado meio. (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 33).

Os habitus implicam tanto em uma condição passiva e condicional, quanto no
protagonismo de uma possível ação. Isso porque são estruturas e estruturantes ao
mesmo tempo, ou seja, formam-se a partir de disposições interiorizadas (e duráveis)
e geram práticas e representações (BOURDIEU, 2001). Por outra via, MacCannell
(1976) estrutura o conceito de autenticidade encenada – que, por sua vez, também
pode ser compreendida como uma representação. A partir daí, ele sugere que a
inautenticidade seria fruto da superficialidade cada vez mais frequente na
modernidade, devido a uma descontinuidade da experiência diária (KÖHLER, 2009).
Assim, como a chamada “vida real” teria se esvaziado de sentido e verdade,
passou-se a buscar, por meio do turismo, experiências tidas como autênticas e
diferentes do árduo cotidiano de quem se propõe a, em um momento de lazer ou
viagem, conhecer o diferente, o que seria autêntico. Vale frisar aqui, apenas para
efeitos epistemológicos, que tanto o MacCannell quanto Bourdieu “bebem da fonte”
do marxismo, o que os fazem ter uma leitura das relações humanas a partir da
dominação e da manipulação, de acordo com estruturas de poder já estabelecidas.
MacCannel enfatiza que todo e qualquer turista busca por autenticidade, a partir da
demonização da modernidade a partir da lógica capitalista (que, segundo ele,
compromete a qualidade de experiências a partir de sua comercialização).
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Bourdieu (1987) compreende no campo – o mesmo que seria criado a partir
das esferas sociais, como espaços, ambientes e grupos – processos de diferenciação
e conflitos a partir do capital econômico (riqueza material, bens, trabalho etc.), cultural
(conhecimentos,

habilidades,

informações

etc.),

social

(acessos,

redes,

relacionamentos etc.) e simbólico (uma junção dos demais, a partir do prestígio, da
honra etc.). Logo, ainda segundo o filósofo (1996), nossa posição em um campo
justificaria a forma como consumimos, produzimos e acumulamos (apud THIRYCHERQUES, 2006, p. 36). Afirma-se, então, que o turismo, quando presente e
estruturado em determinado lugar ou região, passa a influenciar também no habitus
dos indivíduos de determinado grupo social. Afinal, uma nova lógica passa a ser
interiorizada pelos agentes envolvidos: a de receber e interagir com pessoas de outros
lugares e regiões, dotadas de um outro habitus.
Para sustentar seu conceito de autenticidade encenada, MacCannell (1976) se
baseia inicialmente em conceitos como fachada e bastidores. No entanto, o
antropólogo vai além, propondo seis regiões em que o turismo ocorreria:
Etapa um: região frontal de Goffman; o tipo de espaço social que os turistas
tentam superar ou ficar para trás.
Estágio dois: uma região de frente turística que foi decorada para aparecer, em
alguns de seus detalhes, como uma região posterior: um restaurante de frutos do mar
com uma rede de peixes pendurada na parede; um balcão de carne em um
supermercado com réplicas plásticas tridimensionais de queijos e mortadelas
penduradas na parede. Funcionalmente, esse estágio (dois) é inteiramente uma
região frontal, e sempre foi, mas é decorado esteticamente com lembretes de
atividades da região posterior: lembranças, não levadas a sério, chamadas
"atmosfera".
Estágio três: uma região frontal totalmente organizada para parecer uma região
posterior: simulações de caminhadas na lua para o público da televisão; os shows ao
vivo acima das sex shops em Berlim, onde o cliente pode pagar para assistir casais
inter-raciais copulando de acordo com suas próprias instruções específicas. Esse é
um estágio problemático porque, quanto melhor a simulação, mais difícil é distingui-lo
do estágio quatro.
Estágio quatro: uma região posterior aberta a pessoas de fora: exposições de
revistas sobre ações privadas de personagens famosos; revelações oficiais dos
detalhes das negociações diplomáticas secretas. É a característica aberta que
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distingue esses cenários especialmente turísticos (estágios 3 e 4) de outras regiões
posteriores; o acesso à maioria das regiões não turísticas é um pouco restrito.
Estágio cinco: uma região posterior que pode ser limpa ou alterada um pouco
porque os turistas têm uma visão ocasional dos: casos de ensaios de cozinha, fábrica,
navio e orquestra de Erving Goffman; notícias vazam.
Estágio seis: região posterior de Goffman; o tipo de espaço social que motiva
consciência turística (MACCANNELL, 1976)29.
Como Guapimirim ainda não se caracteriza como um destino turístico clássico,
estando ainda em processo de turistificação, nem todas as regiões expostas por
MacCannell se aplicam de maneira plena à sua realidade. Tal constatação também
pode estar atrelada aos aspectos naturais do destino – que passaram a ser divulgadas
sem que houvesse nenhum tipo de adaptação ou manejo. É o caso de trilhas e
cachoeiras, por exemplo, que passaram a ser mais visitadas e propagadas, embora
ainda mantenham suas características de outrora, ainda que durante muito tempo já
não sejam mais intocáveis. Tal fato pode também ser percebido de maneira negativa,
uma vez que a divulgação do município antecedeu os investimentos em infraestrutura.
Destacam-se aqui pelo menos dois exemplos de produtos criados pela
GuapimirimTur de forma que as características encontradas no local tenham sido
mantidas, sendo estas somente roteirizadas a fim de que se organizasse as
visitações: o alambique do Sítio São Joaquim, onde um casal produz cachaça caseira
há mais de 20 anos; e a produção agroecológica realizada há mais de dez anos por
29

Stage one: Goffman's front region; the kind of social space tourists attempt to overcome, or to get
behind.
Stage two: a touristic front region that has been decorated to appear, in some of its particulars, like a
back region: a seafood restaurant with a fish net hanging on the wall; a meat counter in a supermarket
with threedimensional plastic replicas of cheeses and bolognas hanging against the wall. Functionally,
this stage (two) is entirely a front region, and it always has been, but it is cosmetically decorated with
reminders of back-region activities: mementos, not taken seriously, called "atmosphere."
Stage three: a front region that is totally organized to look like a back region: simulations of moon walks
for television audiences; the live shows above sex shops in Berlin where the customer can pay to watch
inter-racial couples copulating according to his own specific instructions. This is a problematical stage
because the better the simulation, the more difficult it is to distinguish it from stage four.
Stage four: a back region that is open to outsiders: magazine exposks of the private doings of famous
personages; official revelations of the details of secret diplomatic negotiations. I t is the open
characteristic that distinguishes these especially touristic settings (stages 3 and 4 ) from other back
regions; access to most nontouristic back regions is somewhat restricted.
Stage five: a back region that may be cleaned up or altered a bit because tourists are permitted an
occasional glimpse in: Erving Goffman's kitchen, factory, ship, and orchestra rehearsal cases; news
leaks.
Stage six: Goffman's back region; the kind of social space that motivates touristic consciousness.
(MACCANNELL, 1976, p. 101-102).
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um casal de agricultores em um sítio de sua propriedade, numa outra região bastante
bucólica de Guapimirim, com destaque para sua produção de café e doces orgânicos.
Em todos estes casos, os ambientes eram desconhecidos pela maioria absoluta da
própria população, pois não se tratava de um lugar aberto à visitação. A partir do
mapeamento de tais atividades, apenas buscou-se compreender como elas
aconteciam, quais eram seus principais elementos característicos e os diferenciados,
e estipulou-se o que seria apresentado a partir de então aos futuros visitantes. Embora
tal seleção já seja um recorte da realidade, buscou-se manter o máximo dos
elementos que já existiam e faziam desses locais potenciais atrativos turísticos por
aquilo que já proporcionavam, incentivando a autenticidade e a diversidade embutida
nesses lugares e principalmente nos locais que protagonizam tais atividades.
Embora não tenham sido feitos ajustes significativos nestes dois locais,
entende-se que a simples proposta e a consequente interação entre receptores e
visitantes já alteram o possível teor autêntico de tais lugares. No entanto, no sítio onde
a agroecologia é apresentada, por exemplo, ocorrem inúmeros momentos em que a
“vida real” do local é exposta, como quando os utensílios de cozinha utilizados durante
o café da manhã são os mesmos usados pelo casal receptor em seu dia a dia, com
suas marcas de queimado e acúmulo de gordura nas pequenas cavidades deste e de
outros utensílios de cozinha. Ou então, quando a falta de encanamento do tanque de
cimento localizado no quintal expõe a água sendo jogada a céu aberto. Ou ainda
quando os cachorros do sítio ficam entre os visitantes implorando por um pedaço de
aipim frito servido durante o café. E também, quando o turista pede para ir ao banheiro,
sendo conduzido pela família até a simples estrutura também usada pelos residentes.
Admite-se de que não é todo o turista que está disposto a vivenciar tal experiência,
mas é esta a proposta que tem sido apresentada pela GuapimirimTur, além de outras
mais clássicas em que as vivências locais não são o ponto forte das atividades.
Inicialmente, pensa-se que este nível de “autenticidade” não seja interessante
para muitos dos visitantes, embora componha o habitus dos agentes locais – a partir
de uma estrutura tão interiorizada que já é percebida como algo natural, a ponto de a
família não perceber que esta não seria a maneira “convencional” e até mesmo não
recomendada pelo doxa (ou senso comum) do turismo (Thiry-Cherques, 2006). O
cenário ideal, neste caso, estaria posicionado na 3ª região abordada por MacCannell,
quando se organiza determinado ambiente para se parecer com os bastidores –
aquele esperado pelo turista, não o realmente autêntico.
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Apesar dos casos relatados acima, a avaliação realizada a partir da pesquisa
de satisfação enviada aos clientes da GuapimirimTur revela que a experiência agrada
da mesma maneira. Talvez pelo fato de, desde sua divulgação, o visitante ser
convidado a compreender tal realidade, despertando seu interesse sem que uma
imagem deturpada do lugar seja criada:
O Fojo é como um recanto do silêncio. Aqui se ouve apenas sons como os
da enxada, dos pássaros e da prosa tranquila de uma pequena comunidade
reconhecida dentro e fora da cidade pela sua atuação na agricultura familiar.
Uma gente simples, que vive do plantar e do colher. Que cuida da terra não
apenas para semear seu sustento ou extrair dela produtos mais saudáveis,
mas principalmente por se enxergar como parte deste ecossistema. Eis então
um dos princípios básicos da agroecologia: uma cadeia que compreende o
meio, as ações e seus personagens – a produção orgânica em si, o agricultor,
os recursos naturais, a cultura, a tradição e até mesmo o consumidor final.
Nenhuma poesia, no entanto, é capaz de alterar a dura realidade de quem
caminha na direção contrária de um mercado cada vez mais voltado para os
grandes mercados e atravessadores (nome dado a quem compra produtos a
baixo custo no extremo mais frágil deste processo e o revende a preços
superiores em sua ponta mais poderosa). O Fojo, uma das regiões da cidade
que abastecem a Feira Orgânica e Agroecológica de Guapimirim, é também
um exemplo de resistência e força (principalmente das mulheres, a maioria
entre os agricultores da comunidade).
Você pode conhecer de perto este cantinho tão especial de Guapi, passar um
dia com as famílias, entender como funciona a produção orgânica e a
agroecológica, tirar dúvidas, colher produtos da terra, visitar hortas, saborear
o café orgânico sombreado, as plantas alimentícias não-convencionais
(PANC) e o melhor: bater papo e experimentar um delicioso almoço servido
por Dona Clemilda e Seu Anísio repleto de simplicidade, carinho e sabor!
(VISITE GUAPIMIRIM, 2020)

Até dezembro de 2019, o tour “Encantos e Delícias do Fojo” recebeu nota
máxima dos clientes que responderam à Pesquisa de Satisfação enviada por e-mail
pela GuapimirimTur após a realização do Passeio. Em relação à forma como foram
recepcionados ao chegarem ao local, a média da avaliação foi de 5 (considerando um
índice de 0 a 5), assim como na questão “Como você avalia a atuação do guia /
condutor / instrutor?”. No quesito “Comparando a realidade do passeio com a
divulgação que fazemos, suas expectativas foram:” a média das notas recebidas foi
de 4,9 (também considerando de 0 a 5).
Quando perguntados se recomendariam esta atração aos amigos e familiares,
todos responderam “Sim”. Um dos clientes, no campo disponibilizado para
comentários, enfatizou: “Comunicação pelo site tremendamente eficiente e bonita.
Não faz um passeio no modelo ‘turismo de massa’... Trata a população local com
respeito e apoia suas iniciativas”. Nota-se, nestas palavras, a intenção da agência em
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reproduzir imagens variadas do município a partir dos próprios sujeitos que ajudam a
construi-la.

3.3 OUTRAS VOZES E PERCEÇÕES DO TURISMO EM GUAPIMIRIM

Nesta última seção da dissertação o objetivo é avaliar, por meio de
entrevistas semiestruturadas realizadas em campo (Apêndice B), como a percepção
e o senso de pertencimento dos moradores se relacionam com o processo de
turistificação em curso. A metodologia escolhida é justificada por permitir em uma
melhor amostra da população de interesse, como afirmam Boni e Quaresma (2005).
A fase de planejamento desta etapa iniciou com o mapeamento de possíveis
entrevistados. Em seguida, foram criados quatro eixos temáticos com o intuito de
agrupá-los, cada um com objetivo e um critério de escolha para os participantes
(Quadro 3). Todas as pessoas consideradas inicialmente para esta etapa da pesquisa
tinham algum nível de interação prévia com o autor da dissertação. Portanto, a seleção
de 16 nomes se deu estritamente pela aderência aos critérios estabelecidos e também
por outras questões envolvendo logística, acessibilidade, agenda etc.
Quadro 3 – Grupos de entrevistas por eixos temáticos, com objetivos e critérios
INSTITUCIONAL
OBJETIVO: obter as impressões de lideranças envolvidas na governança
do turismo local, como os gestores das duas principais unidades de
conservação do município, ambas citadas nesta investigação.

CRITÉRIO: gestores de instituições
TRADE TURÍSTICO
OBJETIVO: obter as impressões de outros agentes que participam da
governança do turismo local e que podem ou não se perceberem envolvidos
no pelo processo de turistificação em curso no município.

CRITÉRIO: engajamento na atividade turística em seus respectivos setores
MORADOR
OBJETIVO: obter impressões de moradores que vivenciarem as
experiências turísticas ofertadas pela GuapimirimTur a respeito de suas
impressões e sentimentos em relação à cidade e ao turismo local.
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CRITÉRIO: realização de pelo menos um passeio com a agência
AGENTE PRODUTOR DE TURISMO
OBJETIVO: obter impressões de moradores que atuam no turismo local a
respeito de suas impressões e sentimentos em relação à cidade, assim
como suas opiniões e percepções sobre o processo de turistificação.

CRITÉRIO: parceiros da GuapimirimTur que passaram a atuar no turismo

Fonte e Crédito: próprios do autor (2019)

A opção pela entrevista semiestruturada também ocorre por pelos menos três
razões: a oportunidade de corrigir possíveis enganos por parte dos participantes, o
que em outras técnicas poderia não ocorrer; de aprofundar mais o assunto em
questão, uma vez que a conversa não está engessada ou com possibilidades
fechadas de resposta; e de estabelecer uma interação maior entre os envolvidos,
estimulando respostas mais espontâneas, uma vez que o entrevistador está mais livre
e à vontade para estabelecer uma troca mais afetiva com o entrevistado e, assim,
abordar assuntos mais complexos e delicados (BONI; QUARESMA, 2005).
Das 16 pessoas selecionadas, somente uma não foi entrevistada. Trata-se do
então chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, L. G.30, que apesar de
responder prontamente aos e-mails enviados e de se colocar à disposição para
conversar, acabou por não confirmar o encontro requerido. Houve uma ausência
também por parte do representante do setor gastronômico convidado para a pesquisa,
não havendo tempo hábil para sua substituição durante esta fase da pesquisa de
campo.
Devido a imprevistos ocorridos com a participante pouco antes da entrevista,
foi realizada a substituição de uma agricultora por um vizinho que também atua no

30

Durante a troca de e-mails com o servidor federal, ele exigiu em uma autorização prévia por meio do
Sisbio, sistema de atendimento à distância que permite a pesquisadores solicitarem autorizações para
a realização de pesquisas em unidades de conservação federais (ICMBio, 2014):
http://www.icmbio.gov.br/sisbio/images/stories/instrucoes_normativas/INSTRU%C3%87%C3%83O_N
ORMATIVA_ICMBio_N%C2%BA_3_DE_2014__com_retifica%C3%A7%C3%A3o_do_DOU18062015
.pdf A Coordenação de Pesquisa, copiada nos e-mails trocados por L. G. com o intuito de fornecer as
devidas orientações sobre este processo, não respondeu a nenhuma das mensagens do gestor.
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turismo local juntamente com ela. Além disso, foi realizada uma entrevista extra,
quando de maneira espontânea uma agricultora expressou o desejo em participar da
conversa juntamente com o marido, também agricultor. Dito isto, apresenta-se no
Quadro 4 o conjunto final de entrevistados por eixo temático.
Quadro 4 – Relação de entrevistas por eixos temáticos
EIXO TEMÁTICO
INSTITUICIONAL

TRADE
TURÍSTICO

MORADOR

PRODUTOR DE
TURISMO
LOCAL

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO

ATUAÇÃO

PCVB1

Guapimirim CVB

Presidente

CAG1

APA de Guapimirim

SST1
PP1

Secretaria de Turismo
Pousada

Chefe
Subsecretário
Proprietário

PA1

Agência de Turismo

Guia e Proprietária

AA1

Artesanato

Artesã

GFS1

-

Administradora

RTCS1

-

Professora

RCB1

-

Aposentado

SCS1

-

Analista ambiental

ABS1

Associação

Agricultor

CCS1

Associação

Agricultora

JAC1

Associação

Agricultor

MSF1

-

Guia de Turismo

VLC1

-

Aposentada

Fonte e Crédito: próprios do autor (2019)
Ressalta-se que todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) sugerido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal Fluminense (Apêndice C). Durante as entrevistas foram feitas
as perguntas formuladas de acordo com cada eixo temático e de maneira semelhante
a uma conversa, conforme orientam Boni e Quaresma (2005), que aconselham:
O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas
adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a
recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema
ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado
quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um
direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam
alcançados. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75).

Se por um lado já havia um ambiente familiar para ambos os lados, por outro
havia também um novo componente no ar: o encontro com o pesquisador, este não
conhecido como tal no campo; e o encontro com o semelhante trazendo novas
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informações, agora alvo de uma reflexão problematizada e crítica, distante da
interação normal do dia a dia, mais próximo do senso comum. Durante as interações
percebeu-se um pequeno constrangimento por parte de alguns entrevistados quando
se referiam à GuapimirimTur, tanto para elogiarem quanto para criticarem a atuação
da agência. Em alguns casos, notou-se uma tentativa dos entrevistados em não citar
diretamente o empreendimento ou o entrevistador, como que para garantir a lisura da
entrevista concedida, evidenciando a compreensão de alguns deles quanto ao papel
do pesquisador. Também aconteceu de alguns interlocutores hesitarem sobre como
se referir ao entrevistador quando este era objeto do depoimento. Buscou-se agir com
naturalidade frente a tais situações a fim de deixar os entrevistados confortáveis,
tendo em vista que reações como essas já haviam sido sinalizadas nas leituras que
antecederam o campo.
Apesar destes desafios na pesquisa do familiar, Velho (1987) acredita que uma
de suas vantagens é a possibilidade de rever e enriquecer os resultados da pesquisa
uma vez que se está inserido no contexto investigado. Para ele, este processo se
torna possível quando se é capaz de confrontar intelectualmente e até
emocionalmente as diferentes versões e interpretações sobre fatos e/ou situações.
Ainda em relação ao uso da entrevista semiestruturada, metodologicamente esta
também induz o pesquisador a provocações que só podem ser solucionadas a partir
da consulta a outras referências e trabalhos, principalmente os selecionados durante
a etapa da pesquisa bibliográfica durante o início desta investigação, e de muita
reflexão a partir do que se observou em campo. Durante a etapa de análise das
respostas, por exemplo, identificou-se três tópicos temáticos que, ao serem
condensados por aderência, serão apresentados nas subseções seguintes.

3.3.1 Turismo, orgulho e pertencimento

Com diferentes visões sobre o que é turismo, todos os entrevistados citam ou
ressaltam o caráter econômico deste fenômeno que também se configura como
atividade ofertante de produtos e serviços. As perspectivas também se diferenciam:
alguns enxergam e aspiram a geração de renda visando o aumento do poder de
compra da população, outros focam na prosperidade de seus negócios e esperam por
boas oportunidades de investimento. O fato é que ambas as visões estão postas à
realidade do turismo no município, sobretudo neste ensaio que busca consolidar
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Guapimirim no mercado turístico. Sobre isto, a propósito, foi perguntado aos
entrevistados dos eixos Moradores e Agentes Produtores de Turismo se eles
consideram Guapimirim um destino turístico – que responderam de forma positiva
unanimemente, ainda que com ressalvas sobre o que ainda é necessário para que
isso ocorra de maneira mais plena e organizada. Para o guia de turismo MSF1, de 24
anos, nascido e criado no município,
Guapimirim é um destino turístico muito forte. Só que ainda não está
preparado, qualificado. Há muito potencial, muitos atrativos, mas falta
infraestrutura. (MSF1, 2020).

É interessante observar que, entre os moradores que atuam no turismo
receptivo, este é um tema recente para a maioria. É o caso da agricultura CCS1, de
63 anos, nascida e criada em Guapimirim. “Só passei a conhecer turismo depois da
agência”, diz. A partir desta e de outras falas também é possível notar o caráter
inclusivo do turismo, percebido também por alguns entrevistados como um
componente envolvido na educação ambiental e cidadã. Para a artesã AA1, de 63
anos de idade e 44 de Guapimirim, é preciso levar o turismo para as escolas, “para
que os jovens possam olhar com outro olhar para a cidade, longe das drogas, com
outra cabeça, para que sejam adultos conscientes e que façam mais pela cidade”.
Como dito pela maioria dos entrevistados, ela afirma que “não conhecia a própria
cidade até bem pouco tempo, quando o turismo local da cidade começou a ganhar
destaque” dentro e fora do município.
Embora não se pretenda aqui reavaliar as definições do que é ser turista,
percebe-se que o turismo enquanto fenômeno também propicia aos moradores
diferentes experiências sem a necessidade de deslocamentos ou pernoites fora de
casa. Para além das abordagens criadas pelas instituições, como a Organização
Mundial do Turismo, a fim de se estabelecer métricas, dados e metas, é importante
também pensar sobre o sentimento das pessoas em relação ao “ser turista”. É o que
propõe Panosso Netto (2011) ao definir turismo como experiência e propor uma
reflexão:
Essa é uma relação complexa e conflituosa, que dificulta a definição do termo
turismo; assim, qualquer definição do vocábulo deve levar em consideração
essa dicotomia turista – não turista. Ora, experiência é vivência, e também
história. Essa experiência é fenômeno, então é correto dizer que o turismo é
um fenômeno. A pergunta que se faz é a seguinte: ‘Que tipo de fenômeno é
o turismo?’. Pois bem, sabe-se que o turismo envolve seres que são turistas,
seres que não são turistas, seres que podem ‘vir a ser’ turistas, e seres que
já foram turistas; e tem-se consciência de que o ser torna-se turista pela
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experiência; o ser não é turista pela experiência; o ser considera-se turista
pela experiência; o ser deixa de ser turista pela experiência. Então, é possível
dizer que o turismo é também um fenômeno de experiências vividas de
maneiras e desejos diferentes por parte dos seres envolvidos, tanto pelos
ditos turistas quanto pelos empreendedores do setor. (PANOSSO NETTO,
A., 2011, págs. 36 e 37).

O agricultor JAC1, 60 anos, mora em Guapimirim há cinco décadas. Ele diz que
após começar a trabalhar com turismo, em parceria com a agência, passou a
“passear”, pois antes só ficava na roça. O capixaba demonstra um sentimento que até
então ainda não havia se revelado nesta dissertação: o de isolamento. Em três
momentos diferentes da entrevista o condutor local JAC1 expressa o receio de o
turismo acabar no município. “Não podemos ficar esquecidos”, chegou a dizer o
agricultor. A impressão é que antes de atuar com turismo rural e ecoturismo na região
do Socavão, onde vive e trabalha como produtor agroecológico, ele não se sentia
percebido, importante. A valorização da atividade, de fato, é presente nas atividades
que ele e outros agricultores da localidade realizam desde 2015. Morador de uma
outra região um pouco mais afastada do centro da cidade, o agricultor ABS1, de 66
anos, também é capixaba e vive em Guapimirim desde os nove. Filho de carvoeiros,
começou com a lida na roça ainda criança, mas só agora se sente reconhecido pelo
que faz. “Tem gente que vem aqui pra conhecer e fica o dia inteiro. Me sinto muito
feliz em saber que alguém se agrada com o que fazemos, saber que não estamos
isolados”, opina o produtor agroecológico, que diz também só ter conhecido o turismo
a partir do momento que passou a participar da iniciativa. “Eu adoro mostrar o que a
gente tem aqui. Sem turismo ninguém conhece nada”, diz.
Este sentimento de exclusão social e isolamento parte de uma realidade. A
inserção desses agentes sociais na posição de protagonistas em atividades turísticas
parece atender a um desejo deles em fazer parte do processo de turistificação em
curso. A GuapimirimTur tem como premissa não incentivar a saída destes parceiros
de suas atribuições principais, mas também afirma compreender que, pela via
econômica, a atividade turística pode acabar se tornando a prioridade deste e de
outros grupos. Um fator positivo que se percebe no campo é a aproximação de
adolescentes com a agricultura a partir da realização do turismo nestas localidades,
como em um processo de revalorização da agricultura familiar também por meio do
turismo. Outros entrevistados, como a moradora SCS1, de 42 anos, nascida e criada
no município, também reconheceram a importância da participação dos agricultores
no turismo local. “Através da divulgação desses passeios por áreas rurais, foi
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mostrado que a gente tem plantação de café, seringal, apiários, criação de peixes
ornamentais e assim sucessivamente. Já estava tudo aqui, mas só foi resgatado
agora. Uma pessoa, com a ajuda de várias outras que colaboraram, conseguiu
resgatar todas as histórias desses atores que sempre estiveram aqui, só que estava
cada um no seu cantinho”, avalia a analista ambiental.
Além da visão economicista predominante em relação ao turismo, surge
também entre alguns entrevistados a preocupação com a sustentabilidade ambiental,
principalmente entre as pessoas envolvidas de alguma maneira com a questão, como
a analista ambiental SCS1 e o chefe da APA de Guapimirim, CAG1, que desde 2014
está à frente da unidade de conservação – onde a agência realiza regularmente cinco
atividades de ecoturismo de base comunitária, com destaque para o passeio de barco
pelos rios e manguezais, em uma região chamada popularmente de Pantanal
Fluminense, além da observação dos botos-cinza que ainda vivem no recôncavo da
Baía de Guanabara. O foco dado pelo empreendimento à modalidade foi abordado
por CAG1 durante a entrevista ao fazer um breve e resumido histórico sobre relação
da unidade com o turismo.
Em 2004 surge aqui para a gente a vocação turística. Em 2008,
aproximadamente, um projeto é aprovado e uma ONG elabora um circuito
turístico, cria rotas e realiza a capacitação de grupos, além da criação de uma
cooperativa. Em 2012, avançamos com a criação de uma instrução normativa
para o credenciamento de operadores para o uso público. Em 2014, mais ou
menos, conseguimos implementar o credenciamento de condutores locais.
Foram passos importantes, mas ainda era pouco, havia muita dúvida sobre a
questão do turismo. O uso público não foi uma prioridade nossa. A prioridade
é a proteção do manguezal. O resultado mais recente, com o Projeto de
Fortalecimento do Turismo de Base Comunitária, foi um processo de
amadurecimento interno. O caminho envolvendo a sociedade foi mais longo
e foi ganhando mais prioridade nos últimos dois anos. Fomos buscando
recursos por meio de diferentes fontes para alavancar essa iniciativa. Com
isso, mais pessoas foram envolvidas, o TBC entrou em outras áreas de
conhecimento, como comercialização, que não foi abordado anteriormente.
Evoluiu para material gráfico, site. Ganhou outra perspectiva, e o projeto
passa a ser mais independente. O ICMBio não vai operar. Nosso papel é dar
suporte técnico, regulamentar e garantir a sustentabilidade. A gestão vai ser
feita pelas pessoas que se formaram em rede (CAG1, 2019).

CAG1 conta que a percepção em relação ao aumento da atividade turística na
APA de Guapimirim é subjetiva, advinda dos operadores locais, como a
GuapimirimTur, que ele afirma ser a única que atua com ecoturismo na região de
forma regular, havendo outros grupos que atuam esporadicamente. As instituições
construíram aos poucos uma relação nos últimos anos, que parece ter sido fortalecida
com a participação do autor desta dissertação como instrutor e voluntário do TBC,
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sendo este um dos convidados a falarem sobre a iniciativa durante o aniversário de
35 anos da unidade, em setembro de 2019. No primeiro encontro dos representantes
da agência com a chefia da APA, foi dito que a única coisa que a instituição tinha de
Guapimirim era o nome e a localização geográfica, de tão distante que era o
envolvimento da população e da gestão municipal com o trabalho realizado na região.
Após cinco anos de divulgação da APA de Guapimirim e seus atrativos, acredita-se
que houve uma aproximação, pelo menos virtual, por meio das redes sociais. Um fator
negativo neste contexto é a falta de transporte público, uma vez que não há ônibus
conectando Guapimirim à sede da APA, sendo necessário realizar uma baldeação no
município de Magé, mais conectado à unidade. Na avaliação de CAG1, atualmente a
GuapimirimTur e o poder público são dois pontos de intercessão com a instituição,
que fica a 25 km do centro da cidade.
Outro fator que pode ser considerado uma barreira nesta aproximação da
comunidade é o valor das atividades. A entrada à unidade é gratuita, mas como os
passeios turísticos envolvem embarcações, o custo acaba sendo elevado para a
realidade do município (aproximadamente R$ 100 por pessoa). A GuapimirimTur
oferece 10% de desconto para moradores em suas atividades, mas isso não é
suficiente para torná-las mais acessíveis. Essa, inclusive, é uma preocupação de
alguns dos entrevistados, como o aposentado RCB1, de 63 anos. Proprietário de um
sítio no interior de Guapimirim desde 1995, mudou-se definitivamente para o município
em 2004. Para ele, “um ponto negativo deste trabalho é a exclusão das pessoas de
baixa renda, que são maioria e que acabam não conhecendo a cidade por não terem
dinheiro para fazerem os passeios”. Apesar disso, RCB1 considera o ano de 2015
como “um divisor de águas” (nas palavras dele) para o município:
Foi feito um trabalho muito bom pela GuapimirimTur, que catalogou os pontos
turísticos da cidade. A própria confecção de um mapa do município, que até
então, as próprias escolas, muita gente não conhecia o entorno do município.
Sabe que se emancipou de Magé, mas não tem noção do que é o município.
Onde começa, onde termina, as fronteiras. E esse trabalho feito foi importante
e não só da catalogação, mas das histórias contidas nestes pontos turísticos.
[...] Primeiro a agência fez divulgação da agência na internet, depois foram
os blogueiros, o pessoal postando vídeo no YouTube. Era necessário ter uma
agência pra ter uma referência, pois não adianta ver internet o lugar e não
tem quem oriente dizendo como chegar, o que tem lá. (RCB1, 2019).

Se por um lado a agência contribuiu com a inclusão de atores até então à
margem, por outro ela não consegue abarcar todos que estão neste contexto de mais
vulnerabilidade social, reforçando também os processos de exclusão já em curso.
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Mesmo com a realização de passeios gratuitos, oferta de descontos e promoções,
esta se mostra uma limitação do empreendimento, uma vez que apesar de seu caráter
sociocultural e socioambiental não conta com nenhum tipo de recurso para amenizar
tal questão. Daí a importância de se pensar cada vez mais pela ótica do turismo
solidário e do turismo social (CHEIBUB, 2012) como ferramentas fortalecedoras da
inclusão social por meio desta complexa atividade – que, na opinião do autor desta
dissertação, não é o ponto inicial da lógica capitalista, mas age como meio do modelo
econômico predominante, havendo também por meio dele oportunidade de se propor
novas formas e possibilidades de sociedade.
Na prática, porém, este movimento é extremamente complexo. Tentar criar
alternativas ao sistema estabelecido, segundo Zaoual (2006), demandaria uma total
revisão de princípios e valores, a iniciar pelo dever moral de discutir a ética antes da
técnica e da política. Para o autor, caso novas propostas se baseiem por definições
pré-estabelecidas por este sistema e já absorvidas pela sociedade, possíveis
propostas não irão superar o que ele chama de “paradigma do progresso”, que
acabaria por dar essa sensação, por exemplo, de que “sem turismo uma cidade ou
um indivíduo não existe”, tendo em vista que a atividade tem sido cada vez mais vista
como caminho para o desenvolvimento econômico e social ao redor do mundo. O
professor propõe uma teoria a partir de uma visão bastante crítica e realista:
Não basta acrescentar qualitativos como local, sustentável, social, solidário,
justo a categorias pertencentes a seu paradigma, como desenvolvimento,
economia, comércio, democracia etc., para encontrar uma verdadeira visão
paradigmática da alternativa às práticas deste sistema. Ademais, todas essas
concepções e práticas podem ser recuperadas e recicladas nas capacidades
de adaptação de que é capaz a civilização econômica. A feição “simpática”
de uma noção como a de desenvolvimento local não deve nos iludir. Para que
enfatizar a proximidade? Com as interdependências e as conexões que teceu
o sistema global, numerosas práticas alternativas se esgotam ou facilitam o
jogo do sistema. Para evitar isso, precisamos de uma nova teoria e de uma
nova abordagem flexível capaz de intervir em várias escalas e valores ao
mesmo tempo. Desse ponto de vista, o conceito de sítio é flexível, podendo
se adequar a múltiplas entidades espaciais e organizacionais, tais como:
aldeia, tribo, comunidade multicultural, empresa, organização de qualquer
tipo, profissão, ofício, cidade, bairro, região, nação etc. O essencial é que se
trata de algo que reúna homens, em alguma escala, em torno de um sentido
e de um sistema de crenças que os motivam e coordenam. O sítio varia em
função do posto de observação e da representação implicada dos atores. É
o que o torna intangível, logo, difícil de ser definido de uma vez por todas. A
multiplicidade é onipresente no mundo dos sítios (ZAOUAL, 2019).

A proposta inicial da GuapimirimTur, embora não tenha sido ancorada na teoria
dos sítios, buscou apresentar e continua desenvolvendo uma alternativa. Sabe-se que
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houve, inclusive, a pretensão de se desenhar um modelo para o município, mas com
o crescimento do turismo local e o surgimento de novos atores e agentes (Figura 34),
como guias de turismo locais e de outros municípios, percebe-se a predominância de
uma lógica convencional baseada em concorrência e disputa. Embora a rede de
parceiros da agência seja consideravelmente grande, já apresentando alguma solidez,
os participantes optam por abrirem outras frentes de parceria. Portanto, estas pessoas
estão também envolvidas em outros modelos, além daquelas que eles já estão
inseridos a partir das atividades que realizam em paralelo ao turismo. O cenário que
começa a se desenhar, no entanto, é conflitante com o que muitos dos entrevistados
enxergam como primordial para o planejamento turístico31 do turismo no município: a
união, a cooperação, o associativismo. A fala é muito comum durante os depoimentos,
mas na prática percebe-se uma falta de integração entre os setores que compõe o
trade turístico, apesar de algumas ações e iniciativas que fogem à esta regra.
Figura 34 – Gráfico com a evolução de guias de turismo locais com Cadastur

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim (2019)
A atuação do Guapimirim Convention Visitors Bureau, estruturado exatamente
no ápice deste aumento considerável no número de pessoas e empresas dedicadas
ao setor, tem efeito positivo no sentido de promover a cooperação. Embora não
resolva os conflitos, a instituição reúne os mais diversos segmentos e seus
31

"Prática ou processo que analisa a atividade turística de um determinado espaço geográfico,
diagnosticando o seu desenvolvimento e fixando um modelo de atuação mediante o estabelecimento
de metas, objetivos, estratégias e diretrizes com os quais se pretende impulsionar, coordenar e integrar
o turismo ao conjunto macroeconômico ao qual está inserido". (BISSOLI, 2002, p. 34).
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representantes em torno da atividade no município, sendo hoje o principal fórum com
para discussões sobre o assunto, ainda que com o olhar mais voltado para o viés
econômico do turismo, sobretudo visando maior lucratividade para seus associados.
O presidente do Guapimirim CVB, também proprietário de uma pousada, um rancho,
um restaurante e um espaço de eventos na cidade, aposta na iniciativa privada em
uma visão de futuro otimista em relação ao turismo local, que consiste basicamente
em contribuir para o crescimento dos negócios do grupo que representa. Para ele, “o
grande resultado seria o momento em que pudéssemos andar em estradas paralelas
ao poder público em prol do município, tendo em vista que o turismo pode ser uma
ótima fonte de captação de recursos para a cidade”. Jorge conta que o principal
desafio do CVB é convencer e engajar as pessoas em relação a importância de
estarem juntos frente ao mesmo objetivo de tornar o turismo a maior engrenagem
econômica de Guapimirim. Outro fator apontado por ele é a falta de infraestrutura e
de recursos. Na cidade há 15 anos, abriu o primeiro negócio há nove, quando ainda
não apostava no turismo local. Agora, o empresário espera que outras pessoas
também passem a investir no setor como forma de impulsionar a economia do
município.
Eu sempre gostei muito da cidade, me apaixonei pela cidade. Nós
começamos com o restaurante e sempre olhamos muito para o público daqui,
os condomínios, que são muitos. Sempre achei que nosso público fosse esse.
Hoje não. Hoje é diferente. Recebemos pessoas do Rio de Janeiro, de fora
do Estado. Nós temos uma aceitação muito boa da pousada. Esse trabalho
que a Art & Flora está fazendo, colhendo frutos do turismo, a cidade também
pode fazer. Mas a grande maioria das pessoas ainda não comprou essa ideia
ainda, entender que o turismo vai beneficiar lá na ponta, pro cara que vende
bala, doce, pipoca; pro açougue, pra loja de materiais de construção. Então,
esse é o grande desafio, fazer com que as pessoas que vivem em Guapi
entendam que o turismo é bom. Não reclamar de quando a cidade está cheia,
não falar que isso é horrível. Quando a cidade está cheia tem gente
comprando, entrando no açougue, no mercado, na peixaria. Vai ter mais
emprego, mais dinheiro. O banco tá recebendo mais depósito, vai contratar
mais pessoas. Essa grande rede pode ser aumentada por meio do comércio,
da indústria, serviços e do turismo. Mas quem pode fazer isso de maneira
mais rápida e forte é o turismo. Somos um município com grande área de
proteção ambiental, colado na serra, simpático, bonito. Então seria muito fácil
mudar isso. Não temos uma parede com reboco, esgoto na sala e teto
vazando, só precisamos de uma pintura. Tá de fácil movimentação. Então, se
a gente tiver essa credibilidade e o empresariado acreditando nisso e
trazendo pra cá os investimentos, e o poder público entendendo que
precisamos de um centro de informações turísticas, de um lugar agradável
para receber o turista, agradável e bonito, pois é isso que o turista quer, as
coisas vão acontecer. Mas, estamos muito no início deste processo. Como
sou um otimista, continuo acreditando na cidade (PCVB1, 2019).
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Se por um lado há uma expectativa pela maioria dos entrevistados por um
aumento no volume de turistas e, consequentemente, de mais investimentos e
rentabilidade da atividade, por outro existe também a preocupação de alguns com a
falta de ordenamento turístico e infraestrutura. A moradora e analista ambiental SCS1
enxerga os benefícios da atividade, mas demonstra receio que, com a divulgação em
massa de Guapimirim, a chegada do grande público traga prejuízos ao município.
“Como a cidade não tem uma infraestrutura adequada para receber muita gente,
começam os impactos negativos, como os ambientais e a violência. Ou seja, daqui
pra frente vamos ter que ter um trabalho forte de adequação ao turismo,
principalmente nas áreas de segurança pública e conservação das belezas naturais”,
diz.
A turismóloga e guia de turismo PA1, de 61 anos, é proprietária de uma agência
de turismo e concorda com SCS1. Nascida e criada em Guapimirim, ela acredita que
o poder público tem um papel central nesta etapa do processo de turistificação do
município: “A Secretaria de Turismo precisa organizar o turismo de uma forma que
não prejudique a cidade. Se a gente começa a receber 10, 15, 20 ônibus de turismo
por dia, a gente não tem estrutura para isso. Precisa estar junto com as agências de
turismo receptivo, apoiar essa organização para a entrada desses turistas, porque
senão a cidade vai virar uma bagunça”. PP1 começou a trabalhar com excursões para
fora do município em 2011 e abriu a agência emissiva em 2014. Recentemente,
começou a se preparar para promover e realizar atividades também em âmbito local
após receber um convite do então secretário de turismo a investir também no turismo
receptivo. Ela faz uma breve retrospectiva do setor e fala sobre suas expectativas:
Há cinco anos atrás não existia turismo. As pessoas não ouviam falar neste
potencial que vemos hoje. As coisas foram acontecendo gradativamente.
Hoje vemos as coisas caminhando para um lugar onde queremos chegar,
mas realmente depende da organização, do poder público, das empresas e
toda a população. Estamos tendo várias oportunidades, a ideia do Convention
em Guapi, que é uma associação voltada mais para o turismo, isso tem dado
um gás para os empreendedores. Acho que as pessoas estão vendo uma
porta aberta para todos. Se a gente continuar unido neste objetivo de levar
Guapi adiante, acho que teremos um futuro brilhante. Mas, depende de todos
estarem unidos, pois se estivermos divididos não chegaremos a lugar algum.
(PA1, 2019).

A preocupação de alguns dos entrevistados vem ao encontro ao que diz Zaoual
(2008) em relação à exploração desenfreada do que ele chama de “sítio turístico”, que
levaria a perda de qualidade dos atributos naturais e culturais do destino e,
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consequentemente, à saturação do turismo local, afastando a demanda e,
consequentemente, os investimentos. Para o autor, a “procura da rentabilidade
máxima destrói, a longo prazo, as bases dessa mesma rentabilidade” (ZAOUAL, 2008,
p. 3). Esta tendência do mercado em não optar pelo turismo de massa pode ser
amplamente percebida tanto por meio de pesquisas quanto pelo próprio setor.
Além das questões mais práticas e mais urgentes em torno do turismo, como
necessidade de investimento em infraestrutura, aumento no volume de turistas na
cidade e rentabilidade econômica, outras questões menos tangíveis e tão importantes
quanto aquelas outras também se revelam durante as entrevistas, como a sensação
de orgulho e pertencimento que os entrevistados demonstram ter com o lugar onde
vivem. A comerciante GFS1, de 57 anos, há vinte morando na cidade, percebe uma
mudança em sua relação com o território a partir do momento que passou a ter uma
maior noção sobre ele e a vivenciá-lo mais. “Quando visitei Guapi pela primeira vez,
há mais de 35 anos, eu já gostei. Depois, fui me encantando por esse lugar sem saber
que tínhamos tantos pontos turísticos. Hoje, morando e tendo acesso a tudo isso, eu
sou uma apaixonada. O turismo me ajudou a valorizar muito mais o local”. A
administradora hoje é uma entusiasta do turismo local, tanto que se associou ao
Guapimirim CVB mesmo sendo proprietária de um comércio fora dos segmentos que
compõem o trade turístico, demonstrando interesse em futuramente também investir
no setor.
Quem também compartilha deste orgulho em relação ao município é a
aposentada VLC1, de 70 anos. Ela e o marido, Sr. Isaque, vivem em um sítio em
Guapimirim há quase quatro décadas, onde desde 2015 recebem turistas
interessados em conhecerem o alambique caseiro no qual produzem cachaças
artesanais há mais de 25 anos. A parceria com a GuapimirimTur é um divisor de águas
para a aposentada, que descreve sua relação com o município após começar a atuar
no setor: “Estou aqui esse tempo todo, mas tem muita coisa que eu não conhecia aqui
na cidade e muita coisa que ainda não conheço, pois temos um potencial muito grande
e muitas descobertas ainda a fazer”. Para ela, o turismo possibilitou não apenas saber
mais sobre os atrativos locais como possibilitou a interação com novas pessoas, o que
também teria contribuído com uma mudança em sua relação com a cidade,
expressada por ela de maneira poética: “Eu realmente não imaginava que fossemos
o que somos”.
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O turismo envolvendo diferentes atores e agentes nas mais diversas partes do
território, enquanto um mosaico de realidades, é enaltecido por Zaoual (2008) ao
afirmar que as novas iniciativas em torno do turismo parecem focar sobre a
diversidade das culturas e das paisagens da vizinhança – no caso de Guapimirim, nas
paisagens de seu território antes desconhecidas pela maioria da população e também
nas já reconhecidas por moradores e visitantes, mas durante séculos atrelados a um
dos municípios vizinhos. Para o pesquisador, “os indivíduos não parecem mais
procurar, exclusivamente, a mudança de hábitos, mas também as diferenças culturais
locais ignoradas ou redescobrir o que lhes parece ser suas próprias raízes” (ZAOUAL,
2008, pág. 6). Esse movimento referente à necessidade de pertencer também pode
ser alvo de reflexão a partir da ideia de uma identidade territorial que, na visão de
Haesbaert (2011), é construída a partir de das seguintes situações:
a)

o movimento que se dá predominantemente no sentido do espaço
percebido (ou das práticas espaciais, do “território praticado”, das
“formas” espaciais) para a representação do espaço (territorialidade
“concebida”) e daí aos espaços de representação (território “vivido”);

b)

o movimento que se dá predominantemente no sentido da
representação do espaço (territorialidade “concebida”) para o espaço
percebido (ou das práticas espaciais, do “território praticado”, material)
e daí aos espaços de representação (efetivamente “vividos”);

c)

o movimento, provavelmente de forma mais rara, que se verifica
principalmente no sentido que vai dos espaços de representação
(territórios “vividos”) às representações do espaço (a territorialidade
“concebida”) e daí para as práticas espaciais ou os espaços percebidos
(territórios “praticados”). (HAESBAERT, 2011, p. 62).

Em Guapimirim, acredita-se que o processo de turistificação em curso no
município esteja em um modelo híbrido entre as duas primeiras situações
apresentadas pelo referido autor, ou então em uma transição da primeira para a
segunda. Isso porque até a primeira agência de turismo receptivo propor uma
narrativa turística em que é compartilhada novas noções de espaço, a população
interagia e vivenciava o território sobre o qual se tinha conhecimento, fortalecendo as
representações absorvidas ali até então. Agora, com um outro território sendo
"descoberto" a partir da vivência dos próprios moradores, por meio da representação
destes novos espaços, que passam a fortalecer os novos símbolos que vão,
consequentemente, alterando a percepção do espaço vivido, alterando as noções de
territorialidade e as identidades dos indivíduos envolvidos no território.
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Haesbaert (2011) frisa ainda que não há uma identidade mais ou menos
legítima, verdadeira, tendo em vista que a construção identitária seria um tipo de
performance sem classificação de verdadeiro ou falso, mas “de sua maior ou menor
eficácia, de sua maior ou menor relevância político-estratégica para as lutas ou
determinados objetivos de grupos sociais” (HAESBAERT, 2011, p. 63). Tal olhar
contrasta com a visão superficial que se tem do turismo quanto à expectativa de se
promover o “real” ou o “autêntico” em detrimento da realidade a partir de sua
complexidade, historicidade e múltiplos aspectos envolvidos – o que, ao ser
compartilhado entre moradores e visitantes, pode vir a se tornar uma experiência
muito mais enriquecedora a partir de um intercâmbio de ideias e impressões.
Dito isto, encerra-se esta seção com a percepção de que os munícipes têm
atualmente a sua construção identitária partindo de representações espaciais. Como
pode ser constantemente percebido no território quando este é chamado “paraíso” ou
de “a terra do Dedo de Deus”, em referência ao mais famoso pico da Serra dos
Órgãos. Ou seja, por meio dos espaços apresentados a partir da narrativa turística
proposta pela GuapimirimTur e construída por diversos atores e agentes a partir do
encontro destes com as práticas ou símbolos espaciais, ou ao “espaço percebido”.
Assim, estes novos significados atribuídos ao território vêm institucionalizando novas
noções em relação ao território que sempre esteve ali, mas que só agora passa a ser
vivido e reconhecido na prática, alimentando o imaginário e a percepção de moradores
e visitantes à medida que estes vão sendo impregnados, tornando-se espaços de
representação destes novos recortes territoriais (HAESBAERT, 2011).

3.3.2 As críticas ao poder público e a visão da Secretaria de Turismo

Todos os entrevistados, sem exceção, compreendem no poder público um
papel fundamental para planejamento turístico do município. As responsabilidades
envolvidas neste contexto são, de fato, atribuições da Secretaria Municipal de
Turismo, conforme estipula a Lei Municipal nº 933 de 7 de fevereiro de 2017:
Art. 37. Compete à Secretaria Municipal de Turismo, estruturada na forma do
Anexo XIII:
I - atuar no planejamento, desenvolvimento e divulgação turísticos de acordo
com a política de turismo do Município;
II - prestar assessoria técnico-administrativa aos Conselhos Municipais
vinculados à Secretaria;
III - gestão do Fundo Municipal de Turismo;

154
IV - outros atos ou atividades considerados necessários ao exercício de sua
competência. (GUAPIMIRIM, 2017).

A falta de prioridade à pasta por parte dos governos desde a emancipação do
município também se faz notória em campo. Enquanto a maioria dos entrevistados
percebe uma mudança de postura por parte da gestão que se encontra em curso,
alguns ressaltam que este movimento teria ocorrido somente durante os dois
primeiros anos de mandato do atual prefeito. A reivindicação mais frequente é o
investimento em infraestrutura, além do ordenamento territorial, da realização de
projetos de educação ambiental em escolas e da criação de um calendário anual de
eventos. A falta de diálogo também é apontada como um problema, embora se note
que esta crítica é mais direcionada ao prefeito do que propriamente à equipe da
Secretaria de Turismo, que se mostra acessível para dialogar com os mais diversos
agentes e durante as entrevistas demonstrou transparência ao fazer autocríticas,
comentar limitações fazer projeções sobre o setor.
Embora seja possível perceber a presença de conflitos no território, o momento
do que o município vive ainda é bastante propício à cooperação entre os diversos
agentes. Nota-se um alto nível de pré-disposição por parte dos entrevistados em
colaborar com o poder público, que – na figura da Secretaria de Turismo – estimulou
inicialmente os atores e agentes a se organizarem, realizando encontros e
estimulando a criação de uma associação. O fato mais destacado pelos entrevistados
é o desmonte da pasta, no início de 2019. O presidente do Guapimirim CVB ressalta
os movimentos mais recentes do turismo local e lamenta a descontinuidade do
trabalho realizado pelo então secretário Humberto Costa, atualmente proprietário de
uma pousada e membro do CVB.
Esse trabalho que foi feito de garimpo, que apresentou novos produtos que
antes não eram nem conhecidos, foi muito importante. Cada vez mais você
vai ficando animado com este potencial, mas precisa ter um amparo mais
estruturado. O nosso turismo ainda fica muito nas palavras e no desejo. O
poder público ainda não comprou a ideia. E sem ele, sem a força da máquina,
é muito mais difícil. Hoje as pessoas tem mais esperança, foi dada essa
esperança de que as coisas iriam melhorar. Mas, no fundo, no fundo, é o
trabalho da GuapimirimTur e o trabalho que o Humberto fez na Secretaria de
Turismo, e ficou por aí. (PCVB1, 2019).

PCVB1 ressalta as ações realizadas pelo CVB, como a participação em
eventos, a presença no fórum da Serra Verde Imperial, os encontros e discussões
entre os participantes do trade e a criação de um posto itinerante de informações
turísticas em um ponto de grande circulação de turistas que passam em direção a
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municípios vizinhos, realizado em parceria com um posto de combustível que fica em
uma bifurcação entre a Rodovia Santos Dumont (BR-116) e a Rodovia Rio-Friburgo
(RJ-122). No entanto, reconhece que é preciso avançar reunindo mais pessoas,
buscando investimento e sensibilizando o poder público quando a necessidade deste
estruturar melhor a pasta, estruturar e realizar projetos que contribuam com o
desenvolvimento turístico do município.
O subsecretário de Turismo, CAG1, ocupa o cargo desde o início da atual
gestão, em janeiro de 2017. A escolha pela entrevista com ele se deu a este fato e
devido à falta de um secretário efetivo no período em que as entrevistas foram
realizadas. Para ele, a maior limitação que a pasta encontra em relação ao
ordenamento turístico é a falta de participação de outros setores do governo em
relação ao ordenamento territorial, impossibilitando a criação de um planejamento em
que todos atuassem juntos. Ele cita alguns problemas enfrentados por outras
secretarias, como falta de mão de obra e recursos, e reconhece que não poderia tomar
decisões que venham a colocar seus pares em uma situação difícil. E reconhece que
a pasta não é privilegiada pelo governo na questão orçamentária e na realização de
eventos que estimulem a atividade, mas enxerga avanços no trabalho realizado pela
Secretaria de Turismo nos últimos três anos e considera o atual cenário como positivo
em relação às últimas gestões.
O subsecretário ressalta a importância da Lei 933/2017, estipulando a
independência da Secretaria de Turismo, até então sempre condensada a outras
pastas, como Esporte e Lazer, mas acredita que a junção com secretarias mais
estratégicas poderia trazer maiores benefícios ao setor. Para ele, o ideal seria manter
uma estrutura única. Apesar de considerar mais complexo, o gestor acredita que
fortaleceria o turismo local ter a Secretaria de Turismo integrada a outras pastas, como
a de Cultura, que também foi desmanchada, com o intuito de ganhar mais prioridade
orçamentária frente às secretarias de Saúde, Segurança, Obras e Educação. “Talvez,
manter uma estrutura em conjunto com a Cultura e a área de Indústria, Comércio e
Desenvolvimento. Não é legal pensar em indústria quando se fala em turismo, mas
também sabemos a importância da atividade para a economia de uma forma em geral,
na geração de emprego e renda por meio do turismo”, reflete o subsecretário, que
também destaca os avanços do município em relação à reformulação do Fundo
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Municipal do Turismo32, que na visão dele ainda não foi assimilado e apropriado por
parte do trade turístico local e da população de uma forma em geral.
Por força de um projeto de lei que conseguimos aprovar, o Fundo Municipal
de Turismo agora tem um CNPJ independente da prefeitura. Os recursos do
turismo podem ser tocados à parte, mas ainda não temos projetos e políticas
para isso. Com essas mudanças que estão tendo no âmbito federal, parece
que os recursos podem não chegar mais por emenda parlamentar, como
acontece hoje. Os recursos, pelo que eu entendi, serão transferidos de fundo
a fundo. Então, temos a estrutura pronta para isso, mas temos que nos
preparar. Precisamos de uma estrutura jurídica e contábil dentro da secretaria
para tocar isso. Hoje já é uma responsabilidade muito grande, mas os
recursos são administrados pelo CNPJ da prefeitura. Um secretário de
turismo vai ter uma responsabilidade muito maior quando o CPF dele estiver
diretamente ligado a esse fundo com outro CNPJ. (CAG1, 2019).

A Lei Municipal nº 980, de 10 de julho de 2017, que revogou a de nº 378, de 06
de dezembro de 2001, estabelece em seu Artigo 1 que o Fundo Municipal de Turismo
é um órgão captador e gerenciador dos recursos provenientes das esferas federal,
estadual, municipal ou de entidades privadas, destinados ao desenvolvimento das
ações voltadas para o turismo de Guapimirim. No Artigo 2 fica definido que o Fundo
Municipal de Turismo é subordinado diretamente ao Conselho Municipal de Turismo,
que conforme já dito no capítulo 2 desta dissertação, encontra-se desde agosto de
2019 sem a nova estrutura definida – o que também enfraquece o planejamento
turístico local, uma vez que é neste âmbito que deveriam ser colocadas em pautas as
reivindicações da sociedade civil junto ao poder público. Ou seja, embora a cobrança
em relação ao poder público seja legítima e tenha fundamentos a partir do cenário
percebido pelos entrevistados, há também uma não participação destes atores e
agentes de uma maneira mais efetiva, fazendo-se valer de direitos estabelecidos em
lei. Percebe-se neste contexto a ausência de conhecimento e em parte, também, falta
de interesse por parte de alguns dos entrevistados em participar destas instâncias de
governança turística.
O desejo de contribuir com o turismo local, ainda que de forma superficial,
também é percebido entre os moradores. A professora RTCS1, de 53 anos, frequenta
o município desde o início da década de 1990, mas há quase 20 anos vive em
Guapimirim. Ela acredita que a atitude dos moradores deve ser o principal fator de
mudança do município. “A partir do reconhecimento das próprias pessoas daqui sobre
o potencial turístico da cidade, a partir do momento que elas começaram a descobrir
32

Disponível em: https://www.cadastrocnpj.com/cnpj/29340493000190/c8pBlatxy
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o que é Guapimirim de verdade, a população começou a divulgar também e a mostrar
a cidade para fora. Eu me considero uma promotora do turismo de Guapi, e com a
visão e profissionalização dos moradores a tendência é evoluirmos”, acredita a
moradora, que faz uma ponderação em relação à sua expectativa para o turismo local
nos próximos anos: “Eu acho promissor, mas há muitas barreiras para conseguir
implementar um serviço de qualidade e preservação. Falta esta preocupação com o
meio ambiente. Vai ser difícil termos um turismo sustentável modelo, mas acredito ser
possível”.
A cooperação é vista por SST1 como o principal componente na gestão do
turismo local, reconhecendo que os avanços conquistados até agora são resultado da
participação de outros atores, agentes e instituições. Para ele, “a GuapimirimTur
plantou uma semente lá atrás, divulgando as atrações, oferecendo uma estrutura
receptiva, atraindo pessoas para conhecerem a cidade e mostrando aos moradores,
que já estavam desacreditados, que a cidade tem potencial. A Secretaria de Turismo,
juntamente com a Prefeitura, caminhou junto a este movimento. Conseguimos fazer o
que parecia difícil, unir o trade turístico, e acho que isso tem um fator bem importante
nesta evolução do turismo em Guapi”. O ano de 2017, portanto dois anos após a
agência entrar em operação, é visto pelo subsecretario como o mais importante da
pasta. “Buscamos fazer um trabalho em cima do que havia sido feito até então,
incentivamos as pousadas a se profissionalizar, conseguimos trazer cursos de
qualificação para a cidade, estabelecemos parcerias com as unidades de conservação
do município e conquistamos o nosso espaço junto à Setur, participamos de eventos.
Isso tudo trouxe um resultado muito bom”, avalia o subsecretário. Por considerar o
associativismo fundamental para o desenvolvimento do setor, ele destaca:
O mais importante é que haja a independência do trade turístico do poder
público. Hoje temos um grupo consciente de seu potencial e do potencial da
cidade, realizando coisas. Acho que esse crescimento vai ser independente
do poder público, pois o turismo é um caminho sem volta. Esse crescimento
vai continuar acontecendo, só não sabemos ainda em qual proporção e
velocidade. É importante que o trade participe e continue criando demandas
para o poder público. (CAG1, 2019).

A ideia é, na verdade, de interdependência, ou seja, atuações independentes,
mas de maneira recíproca, em virtude de um mesmo objetivo, de maneira colaborativa
rumo ao crescimento que se espera. Um desafio neste contexto é falta de paridade
entre as iniciativas privadas e públicas, que demonstram ritmos diferentes de atuação
frente ao planejamento turístico – assim como papéis. O poder público parece precisar
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de mais tempo para formular programas e políticas públicas, enquanto a iniciativa
privada atua de forma mais emergencial, conseguindo incrementar seus negócios de
acordo com o mercado. Esta dicotomia de finalidades (bem comum x lucro) precisa
estar clara para o poder público, a partir da conscientização dos agentes envolvidos
na governança turística quanto ao fato de que o poder público não pode atender
somente às demandas do setor turístico, sendo fundamental que sejam levados em
considerações também os anseios e as opiniões da população em geral, e que a
equação dos diversos interesses e necessidades precisam ser escoadas em forma de
políticas públicas, a fim de garantir a ampliação de direitos da sociedade. Essas
políticas, na visão de Fratucci (2009), para se tornarem realmente públicas, deveriam
ser frutos de um processo mais amplo, democrático e inclusivo, que
observe e respeite as práticas sociais existentes nas comunidades onde
serão implementadas. Políticas decididas nos ambientes fechados de
gabinetes de autoridades do governo não podem e não ganham o status de
políticas públicas, limitando-se a serem políticas de governo. Além disso, as
políticas públicas devem comportar princípios articulados com uma visão de
longo prazo e não apenas constituírem-se de um somatório de programas e
projetos arranjados de acordo com os interesses de curto e médio dos
governantes. (FRATUCCI, 2009, p. 404).

Levando em consideração que o processo de turistificação de Guapimirim é
também um processo histórico, como já demonstrado nesta dissertação, é perceptível
que outros ensaios já ocorreram em relação ao planejamento turístico do município.
E em decorrência deste emaranhado de ações desconexas e isoladas, não reunidas
em um plano maior e mais abrangente, além de outras questões envolvendo o cenário
político guapimiriense, uma série de projetos e programas acabam não sendo
viabilizados. E isso pode voltar a ocorrer caso não haja uma postura diferente por
parte do poder público e do trade turístico. De nada adianta também formular um plano
sem que este seja rigorosamente realizado por meio de um plano de ações e
monitorado por meio do acompanhamento de métricas e resultados. É o que se
percebe, de certa maneira, já ocorrendo com o Plano Estratégico de Turismo,
encomendado e produzido pela Secretaria Municipal de Turismo em 2017 em parceria
com o Sebrae-RJ. Com 86 páginas, as primeiras 50 dedicadas a um grande apanhado
com números gerais do setor turístico, algumas premissas da atividade e a
caracterização do município. Em seguida, foram apresentados os resultados obtidos
durante a Oficina de Planejamento Estratégico (que reuniu 36 participantes), uma

159

análise do cenário local por meio de uma Matriz Swot33, um mapa estratégico com
eixos de atuação e ações gerais e um plano de ações de quatro páginas. O plano,
publicado no site da Secretaria de Turismo34, traz algumas contribuições e sugere
ações que já vinham sendo implementadas pelo poder público municipal quando foi
desenvolvido, não sendo mais alvo de novas ações e, acompanhamento envolvendo
principalmente o trade turístico.
PP1 é proprietário de uma das primeiras pousadas de Guapimirim ainda em
funcionamento, a Sonho Verde. O engenheiro enxerga um crescimento da atividade
no município ao mesmo tempo em que observa uma diminuição no volume de
hóspedes em seu empreendimento. Para ele, isso se dá tanto pela crise econômica
instaurada no país recentemente, principalmente após as Olimpíadas 2016, que teria
atingido o público fluminense para o qual a pousada era mais voltada (igrejas). Ele
também cita a mudança no cenário local uma vez que há novas pousadas na cidade,
resultado também deste crescimento. Para ele, apesar de terem sido abertas novas
vertentes e novos produtos terem surgido, ampliando o potencial turístico da cidade,
ainda falta um posicionamento do poder público em garantir que toda esta
potencialidade reverberasse em um aumento mais considerável e menos sazonal do
fluxo de turistas na cidade. O empresário, que não faz parte do Guapimirim CVB por
enxergar um caráter “muito político” na iniciativa, ainda enxerga as atividades
ocorrendo de maneira isolada. A falta de gestão e continuidade, segundo ele, é o que
atrasam o desenvolvimento do setor. “A inserção de Guapimirim na Serra Verde
Imperial, que mobilizou a população, a iniciativa privada e o poder público, por
exemplo, foi um ganho. Mas, hoje isso praticamente se restringe a uma placa na
entrada dos municípios que fazem parte da região. Não sabemos ou vemos o que é
feito em prol da cidade. Entra administração sai administração na prefeitura, todo
mundo diz que vai fazer e acontecer, mas efetivamente a gente não vê coisas que eu
entendo que são básicas para uma cidade poder olhar para o turismo. Parece até que
a cidade não quer o turismo”, diz PP1 em relação ao posicionamento do poder público.
33

Segundo Júnior e Santos (2011), trata-se de uma ferramenta muito difundida entre diferentes áreas
do conhecimento e usada para fazer análises de cenários ou ambientes. Conhecida como Análise
F.O.F.A., sigla formada pela tradução do inglês da palavra SWOT, um acrônimo de Forças (Strengths),
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
34

Disponível em:
http://www.descubraguapi.com.br/Planejamento_Estrategico_de_Turismo_em_guapi.pdf
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O engenheiro espera que haja uma melhora no setor turístico do município
daqui para frente: “Isso vai depender basicamente de uma retomada do país de
maneira mais abrangente. Tem espaço para todo mundo aqui em Guapimirim, mas só
iremos vencer a baixa atuação se houver uma reação da economia”. Essa é a
expectativa de todos os entrevistados, que demonstram muito otimismo em relação
ao desenvolvimento da atividade e reconhecem os desafios existentes neste contexto.
O subsecretário de turismo, CAG1, diz que, independentemente de continuar ou não
no cargo, espera que as próximas gestões deem continuidade ao trabalho realizado
até agora. Prestes a ingressar em um ano eleitoral, quando a dinâmica do cenário
político local ganha difíceis contornos, de extrema disputa e articulações que
desfocam da administração pública, ele afirma que a pasta mais do que um legado:
“Todo o trabalho que foi feito nos últimos três anos está documentado, as parcerias
estão institucionalizadas, as pessoas estão mobilizadas. Infelizmente o nosso sistema
político quebra muito o andamento dos projetos. É difícil projetar. Mas, a estrutura
começou a ser feita. A sociedade civil vai ser muito importante, principalmente se
houver um processo de transição, mas de toda maneira participando e cobrando que
haja uma continuidade e uma melhoria”.

3.3.3 Patrimônio e identidade: pilares do processo de turistificação

A identidade, no contexto pós-moderno, pode ser conceituada como um
conjunto de características próprias e exclusivas que dá a uma pessoa um sentimento
de pertencimento, de inclusão e de participação a determinado grupo. Isso
possibilitaria o indivíduo a tomar consciência de si mesmo, percebendo seu papel na
sociedade e se sentindo parte de uma rede maior com a qual compartilha valores e
referências (HALL, 1999). Portanto, é possível dizer que a identidade só ocorre a partir
do reconhecimento da diferença, por meio de uma relação de alteridade, ou seja,
quando uma pessoa se reconhece em outra e passa a criar parâmetros de
comparação que a levam a reconhecer similaridades e distinções entre os sujeitos.
Embora a narrativa turística reforce, de certo modo, um sentindo de unidade ao
município, ela também apresenta a diversidade que há no território por meio da
divulgação sobre diferentes pessoas, saberes, fazeres, paisagens, culturas e lugares
em Guapimirim. E provoca, ainda que indiretamente, uma lógica de comparação com
outros destinos turísticos e municípios vizinhos. Assim, a identidade territorial também
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estaria sendo transformada a partir do reconhecimento de si, enquanto coletivo, a
partir do reconhecimento das diferenças com o outro.
Este (re)conhecimento passa também pelo patrimônio, muito presente na
narrativa turística do contexto investigado e também na percepção dos atores e
agentes entrevistados, também de maneira plural. As inúmeras visões sobre
patrimônio são bastante distintas e, às vezes, até conflitantes (FERREIRA, 2010). A
Constituição Federal do Brasil de 1988, Artigo 216, define o patrimônio cultural
brasileiro como sendo os bens “de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988).
Nesta nova concepção estatal de patrimônio, que substituiu a anterior,
estipulada pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (BRASIL, 1937), passase a considerar como formas de expressão: os modos de criar, fazer e viver; as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico. Considerando a relação de patrimônio e turismo,
sobretudo a partir da observação de preceitos normativos do turismo de base
comunitária, Ferreira (2010) diz que “na medida em que um ‘produto turístico’ é algo
que se ‘elabora’, ‘recorta’ e ‘inventa’, pode-se perceber um patrimônio sendo
constituído, assim como também uma ‘comunidade imaginada’. Da mesma forma, o
‘território ancestral’ conformaria, então, uma territorialização...” (FERREIRA, 2010, p.
247).

Ou seja, o patrimônio é também dinâmico, estando em interação com o

presente, ainda que em conexão com o passado e o futuro, vide a ideia em torno dele
de conservação e preservação.
Durante as entrevistas surgiram diferentes noções de patrimônio. Enquanto
alguns valorizavam mais os aspectos históricos, outros elencavam aqueles ligados à
natureza como mais importantes. Ao refletir sobre como passou a olhar para o entorno
após vivenciar as experiências turísticas no lugar onde vive, o morador RCB1 chega
a fazer um juízo de valor entre os diferentes tipos de patrimônio: “Mudei muito a minha
visão sobre a cidade a partir do momento que tive conhecimento dos pontos turísticos,
dos lugares e da história local, que agrega mais conhecimento e significado a um
destino turístico do que a beleza natural. Beleza com história é um grande
complemento”, avalia o morador. Das três capelas históricas que o município abriga,
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duas foram citadas durante as entrevistas. A Capela de Nossa Senhora da Ajuda de
Guapimirim e a Capela de Nossa Senhora da Conceição, ambas tombadas pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC, s.d.).
Já os atores e agentes envolvidos com a agroecologia, por exemplo, tendem a
enxergar atualmente a natureza um “bem maior”. Ex-caçador, o agricultor JAC1 hoje
em dia se considera um guardião das belezas naturais da região onde vive, nos limites
do Parque Estadual dos Três Picos. E enxerga no turismo uma forma de fortalecer a
conservação deste patrimônio, que é também seu meio de vida. “Aqui é uma área de
muita reserva, cachoeira, mata. Tem que cuidar disso. O turismo ajuda muito a gente
aqui na roça ao trazer o povo para conhecer nossas belezas. Todo mundo ganha.
Cada passeio que a gente faz gera mais conhecimento, troca de ideia. Algumas
pessoas saem daqui como se fossem da nossa família”, explica.
Para exemplificar essa diversidade em relação às noções de patrimônio no
território, expõe-se também um fato, ocorrido em um outro contexto vivido pelo autor
desta dissertação no campo, quando uma vez foi questionado por um gestor público
se as ruínas de um sítio arqueológico localizado no interior do município ligados à
escravidão “eram mesmo tão importantes”. Ou seja, as diferentes visões sobre
patrimônio não existem apenas no campo teórico do conhecimento, mas também no
cotidiano do território a partir da interação entre as mais diversas pessoas.
O uso recorrente de palavras como “conhecer” e “descobrir” atreladas ao
turismo durante as entrevistas indicam o papel que a narrativa turística proposta pela
GuapimirimTur estabeleceu ao evidenciar o patrimônio, sendo este agora um
movimento feito também por moradores e visitantes a partir do processo de
assimilação e divulgação das informações que passam a ser compartilhadas a partir
das experiências vividas no território.
Mas, como este (re)conhecimento do próprio território por meio do patrimônio
poderia influenciar, de maneira coletiva, o senso de pertencimento, em diferentes
escaladas, das pessoas que compartilham um mesmo território? Para Zaoual (2008,
p. 12), “o sucesso dos patrimônios locais exprime a necessidade de bússolas sociais
dos indivíduos e grupos sociais”. O patrimônio, neste caso, pode ser considerado
como base de uma identidade que passa a ser demandada pelo homem (ZAOUAL,
2008). A partir desta ótica, compreende-se melhor quando alguns dos entrevistados,
sobretudo os que estão inseridos em um contexto de maior vulnerabilidade social,
sinalizam o receio de “não serem vistas” ou “ficarem esquecidas”, credenciando ao
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turismo o crédito por agora serem percebidas pela sociedade, que passa a interagir
com pessoas até então desconhecidas. Neste sentido, e a partir das novas
perspectivas teóricas que apresenta, Zaoual (2008) sugere um possível caminho que
poderia levar o turismo a um outro patamar de sucesso, levando em conta a sua
sustentabilidade sociocultural e socioambiental:
A proximidade, a profundidade do intercâmbio cultural e intercultural, as
novas percepções da natureza e das paisagens etc., exprimem uma
necessidade profunda de se situar em um mundo anônimo e dominado pela
técnica e uma economia mutáveis e alienantes. Esta necessidade de
referências simbólicas de existência está na raiz do turismo alternativo. Ele
estabelece, ao mesmo tempo, a necessidade de uma governança turística,
valorizando não somente os atores do sítio turístico, mas também os turistas,
colocando-os em um intercâmbio autêntico. Deste ponto de vista, o turismo
situado organiza o intercâmbio intercultural e assegura as durabilidades
sociais e ecológicas (Roussel, 2006). (ZAOUAL, 2008, p. 11).

A artesã AA1 acredita que o turismo fez despertar na cidade o interesse
também pela cultura local por meio do artesanato, que na opinião dela não era tão
percebido antes. Para ela, turismo não existe sem o artesanato e vice-versa. “Hoje
nós temos o Espaço do Artesanato, e é muito gratificante ver os turistas admirando
nossa casa quando chegam aqui, eles ficam felizes em olhar os trabalhos, valorizam.
E a gente, como artesão, fica muito orgulhoso, cada vez mais, pois assim sabemos
que as pessoas valorizam o artesanato local. Tem quem fale que o artesanato não é
valorizado, mas isso não é verdade. É valorizado, sim. Quando recebemos turistas é
que percebemos o quanto eles valorizam a nossa arte”, relata AA1, que reforça a
importância da atividade para ela: “Aqui em Guapi o turismo é tudo. Uma cidade sem
turismo é uma cidade esquecida”. Em junho de 2018 aproximadamente 70 artesãos
do município receberam a Carteira Nacional do Artesão, emitida pelos governos
federal e estadual e entregue em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo35,
no âmbito do Programa De Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, as
ações não foram muito além disso. Em dezembro de 2019 o Espaço do Artesanato
quase fechou por falta de condições financeiras das artesãs que arcavam sozinhas
com as despesas do local. Agora, um outro grupo tenta dar continuidade à iniciativa,
que por meio de suvenires e lembranças turísticas contribui de forma significativa com
o trade turístico local.

35

Disponível em: https://guapimirim.rj.gov.br/2018/06/29/artesaos-de-guapimirim-recebem-carteira-dacategoria
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A experiência do guia de turismo MSF1 revela como o patrimônio, pela via do
turismo, pode provocar também processos educacionais e profissionais. Antes, o
jovem trabalhava na Secretaria de Obras do município com poda de árvores, solda e
outros serviços gerais. Até que, um dia, voltando do trabalho para casa, decidiu parar
em frente à GuapimirimTur para entender melhor o trabalho realizado pelo grupo.
Surpreso com um universo até então desconhecido para ele, passou a visitar o
escritório da agência regularmente para conversar sobre as histórias contadas sobre
a cidade pelo avô e sobre as trilhas e cachoeiras que conhecia na cidade. Em 2018,
ingressou no curso de guia de turismo oferecido pelo CIETH (turma única), com
especialização em atrativos naturais. O jovem conseguiu uma transferência interna
para a Secretaria de Turismo, mas foi demitido alguns meses depois. Passou então a
atuar como profissional autônomo no setor, realizando atividades nas áreas de
ecoturismo e turismo cultural em parceria com empresas do setor, como o Rogério’s
Bar e Restaurante, a GuapimirimTur e a Guapi Tuk Tour. Para o guia, o turismo
ampliou seus horizontes e a percepção dele em relação à própria cidade:
Antes eu tinha um olhar de menino, achava que uma casa velha era só uma
casa velha, que uma cachoeira era só uma cachoeira. Depois fui percebendo
que era muito mais do que isso. Eu não enxergava esse potencial todo da
cidade, principalmente a parte histórica. O turismo contribuiu com a minha
formação, me fez aprender mais sobre a cidade e a aprender também com
os turistas. É uma troca de conhecimento, pois hoje eu posso passar para
eles as informações que aprendi sobre Guapi, contar das minhas vivências
também, das lendas da cidade. (MSF1, 2020).

Portanto, patrimônio e identidade são revelados no contexto investigado como
pilares que sustentam tanto a narrativa turística em análise quanto o próprio processo
de turistificação em curso no município, ao mesmo tempo que são, o patrimônio e a
identidade, também constituídos pelas nuances envolvidas no turismo local, em mais
uma demonstração o caráter recursivo do fenômeno. Haesbaert (1999), em um de
seus primeiros ensaios sobre o assunto, explica que
Uma das características mais importantes da identidade territorial,
correspondendo ao mesmo tempo a uma característica geral da identidade,
é que ela recorre à uma dimensão histórica, do imaginário social, de modo
que o espaço que serve de referência “condense” a memória do grupo, tal
como ocorre deliberadamente nos chamados monumentos históricos
nacionais. A (re)construção imaginária da identidade envolve portanto uma
escolha, entre múltiplos eventos e lugares do passado, daqueles capazes de
fazer sentido na atualidade. (HAESBAERT, 1999, p. 180).

Encerra-se esta seção afirmando que, por ocasionarem transformações no
território guapimiriense a partir de movimentos ocorridos no tempo e no espaço,
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reforça-se a ideia de que a narrativa turística, assim como o turismo enquanto
fenômeno e atividade, está em constante diálogo, conflito e convergência com a
identidade territorial local, considerando que as ressignificações seguem ocorrendo
de maneira contínua a partir das ações e necessidades dos atores e agentes
envolvidos no processos de turistificação em curso no município de Guapimirim.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma pesquisa nunca não chega ao fim. Embora seja preciso encerrar esta
investigação, o fato de atores e agentes continuarem interagindo com o campo,
sempre dinâmico, leva-nos a compreender a importância da produção acadêmica e
do fazer científico para a compreensão das infinitas nuances que envolvem a
sociedade a suas “humanidades”, havendo sempre a necessidade de serem
acrescentados novos ângulos, perspectivas e reflexões. Esta pesquisa, de abordagem
qualitativa e caráter exploratório, é parte deste processo pela busca do conhecimento.
E teve como objetivo compreender como a narrativa turística proposta pela
GuapimirimTur dialoga e converge com o senso de pertencimento e a identidade
territorial dos moradores de Guapimirim-RJ, assim como com as tomadas de decisão
do poder público municipal e do trade turístico local. O recorte temporal desta
investigação é feito entre junho de 2015, quando a primeira agência de turismo
receptivo do município entrou em operação, e dezembro de 2019.
Para que a problemática da pesquisa fosse respondida, por meio das três
perguntas previamente estabelecidas que a compõem, assim como para que os
objetivos específicos fossem alcançados, foram utilizados diferentes instrumentos de
pesquisa, como levantamento documental, pesquisas bibliográfica e exploratória,
questionário on-line (survey), entrevistas semiestruturadas, análise de conteúdo e,
como base das etapas de campo, a observação participante. A única técnica que
perpassa os três capítulos desta investigação é a análise de conteúdo, que também
foi a mais recorrente entre os trabalhos selecionados durante a pesquisa bibliográfica
sistematizada, seguida pela entrevista semiestruturada e a observação participante.
Em relação sobre a primeira questão, sobre de que modo a narrativa turística
proposta por uma agência de turismo, a partir do compartilhamento e da (re)produção
de novas narrativas por parte de outros atores, agentes e instituições, relaciona-se
com a percepção e a relação de moradores com o território guapimiriense, evidenciouse que o patrimônio natural, cultural e histórico do município, envolto de expressões
que reforçam os sentimentos de orgulho, apropriação e pertencimento, é o âmago da
narrativa turística proposta GuapimirimTur. O envolvimento da comunidade na
iniciativa e o convite à população local em torno de uma causa (Visite Guapi), e não
simplesmente de um negócio, mobilizou moradores, que por meio das redes sociais
fizeram ampliar tal narrativa, dando a ela ainda mais nuances e significados.
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Sobre a segunda pergunta que ajuda a formular a problemática, em relação a
se e como a agência vem contribuindo com o processo de turistificação em curso no
município, o seu próprio processo de construção evidencia este fato. O
empreendimento surgiu após uma ampla pesquisa sobre o patrimônio natural, cultural
e histórico de Guapimirim, além da mobilização de atores e agentes sociais que
formaram inicialmente uma rede com cerca de 70 pessoas, entre eles empresários
dos ramos de gastronomia e hospedagem. O movimento, além do aspecto pioneiro e
disruptivo em relação ao modelo de negócio proposto, a partir de uma relação
transparente que busca a divisão igualitária dos valores cobrados pelos passeios e
inovou em sua proposta de valor, atrelando outros princípios para além do caráter
estritamente comercial. Na questão institucional, “blindou” a iniciativa da influência da
classe política, o que parece ter sido, de certa maneira, bem assimilado pela
população e também pelos participantes da iniciativa. O contexto local era de apatia
e descrença nas autoridades locais, o que pode ter fortalecido o caráter independente
da GuapimirimTur, garantido sua continuidade para além das disputas partidárias que
ocorrem no território e, na visão do autor, atrapalham as dinâmicas sociais por meio
de uma relação de poder e opressão.
É fato percebido no território que a primeira agência de turismo receptivo do
município deu novamente visibilidade ao turismo local dentro e fora de Guapimirim,
trazendo à tona uma potencialidade ainda visível e despertando em outros atores e
agentes o desejo de compor e contribuir com o trade turístico local – principalmente
no poder público, que buscou acompanhar esta nova demanda e começou a investir
mais esforços em relação à atividade. Ainda que sem a estrutura interna necessária
e, às vezes, em descompasso com a iniciativa privada e com a população em geral,
o que poderia ser saudável se a razão fosse um olhar mais complexo e aprofundado
em relação ao turismo, buscando um planejamento que garantisse a sustentabilidade.
Em relação à última pergunta, sobre quais foram os desdobramentos práticos
deste movimento em relação ao planejamento turístico, a contribuição da
GuapimirimTur se deu por meio da estruturação de diferentes produtos turísticos, da
divulgação dos atrativos locais, da comercialização de atividades e experiências
turísticas, da realização de projetos em escolas públicas e da participação em eventos
relacionados ao tema dentro e fora do município, sendo por vezes o elo deste com
outras iniciativas e instituições de maior abrangência no contexto da atividade
turística. A partir dessa iniciativa, a Secretaria Municipal de Turismo buscou aproximar
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o trade turístico, que a esta altura já estava composto por cada vez mais novos atores
e agentes, como guias de turismo, condutores e empresários. Também investiram
recursos públicos em qualificação profissional e contribuíram com a formalização de
empreendimentos turísticos, elevando município para a categoria C no Mapa do
Turismo Brasileiro. Houve também uma revisão de leis específicas que tangem ao
turismo, como a do Conselho Municipal de Turismo, que foi reativado, e a do Fundo
Municipal de Turismo, que ainda carece de esforços por parte do poder público e da
sociedade civil organizada. Outro efeito prático no território foi a criação do Guapimirim
Convention & Visitors Bureau, associação que vem contribuindo com a criação de um
espaço de diálogo entre os produtores de turismo e também com iniciativas que visam
à divulgação do município e ao fortalecimento do trade turístico local, ou seja, mais
uma frente organizada que pode contribuir com a governança turística no município.
Apesar destes efeitos práticos em direção a um desejável planejamento
turístico, nota-se que este ainda não se concretizou no município. Na verdade, a
construção de narrativas, a partir da experiência relatada, compõe o processo de
planejamento do turismo a partir de um viés não-linear, em que o planejamento não
segue etapas e o marketing turístico não constitui a última fase, pois este processo é
recursivo e retroalimentar. Apesar da Secretaria Municipal de Turismo ter
encomendado e publicado um plano estratégico em 2017 36, percebe-se que além da
falta de gestão neste processo e da falta de prioridade por outras pastas na gestão
pública, não há uma visão macro sobre como se quer promover o turismo local no
município. O poder público precisa engajar os demais agentes, apresentando um
plano de ações que venha a ser realizado em conjunto com os demais envolvidos na
atividade e criar métricas e indicadores para o seu acompanhamento. As iniciativas
ainda acontecem de maneira muito disseminadas e pouco articuladas. Nem mesmo a
organização de um calendário de eventos, feita somente no segundo ano de gestão
do atual governo, foi mantida – assim como um novo secretário de Turismo ainda não
foi selecionado. Ou seja, percebe-se um investimento maior de tempo e recursos por
parte do poder público e da iniciativa privada mais fortemente na divulgação do turismo
local, sendo necessário que esforços sejam também direcionados para a um
planejamento turístico bem estruturado, que possa inclusive contar o apoio da
Academia.
36

http://www.descubraguapi.com.br/Planejamento_Estrategico_de_Turismo_em_guapi.pdf
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A partir das respostas para a problemática desta pesquisa outras questões
surgiram no decorrer da investigação, desdobrando-se em novas perguntas. Algumas
foram expostas durante as explanações e análises realizadas até aqui, ainda que não
tenham sido necessariamente respondidas, sendo feitas principalmente com o intuito
de provocar a reflexão a respeito do campo de estudo do turismo. Em alguns casos,
essas novas perguntas foram propostas para estimular o contraditório, questionando
princípios, ideias e conceitos, e contribuindo com a pluralidade de pensamento em
torno da pesquisa científica.
Satisfatoriamente, os objetivos específicos desta investigação também foram
alcançados. No segundo capítulo, após a fundamentação teórica e uma apresentação
da base metodológica, foi realizada uma análise do processo de turistificação no
município de Guapimirim-RJ, que destacou os principais movimentos históricos e suas
possíveis articulações entre passado e presente. Ao se buscar por movimentos
históricos ocorridos em outrora para compreender o processo de turistificação pelo
qual vem passando o município, optou-se por dar foco na parte serrana de
Guapimirim, a fim de compreender como se deu a construções dos espaços que só
passaram a ser “percebidos” pelos moradores mais recentemente, a partir da narrativa
turística proposta pela primeira agência de turismo receptivo do município – que
passou, desde então, a ser também alimentada também pelos mais diversos atores e
agentes locais, a partir do compartilhamento e da produção de conteúdo envolvendo
a temática do turismo local a partir de seu patrimônio natural, cultural e histórico. O
âmago desta etapa da pesquisa foi o termo “Serra de Teresópolis”, atribuído a uma
parte do território guapimiriense por meio da especulação imobiliária que buscou
valorizar uma área próxima ao município vizinho com objetivo de torná-las mais
rentáveis. Esta conclusão demonstra a influência do capital financeiro neste contexto,
até os dias de hoje, uma vez que é notória o protagonismo de empresários e grupos
de poder em tais movimentos com o aval das autoridades a partir de complexas
relações de interesse que moldam a realidade em diferentes recortes temporais. No
caso desta etapa da pesquisa, os proprietários das terras indenizados a cada grande
projeto viabilizado com dinheiro público, passando pelas empresas que surgiam de
maneira exógena para lucrar a partir da venda de terras na região e chegando a
pequenos comerciantes que também se beneficiaram com o crescimento e o ensaio
do processo de turistificação do então distrito.
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Neste aspecto, não se percebe falta de legitimidade por parte dos atores e
agentes e dos municípios envolvidos. Trata-se da realidade, de como ela foi elaborada
pelas sociedades que antecederam o presente e de como está sendo construída hoje.
Eleger o acervo digital do extinto jornal Correio da Manhã como uma fonte para esta
investigação foi essencial neste processo, uma vez que o periódico não apenas
reportou os fatos de sua época como também interferiu na forma como leitoras e
leitores os interpretaram, sendo ele também um ator de todo o processo ora analisado.
Além disso, é notável a participação do periódico na cobertura de dois entre os
principais momentos da História de Guapimirim e região: a construção da Estrada de
Ferro Therezopolis e da Rodovia Rio-Teresópolis, responsáveis pelo crescimento
populacional do município e pela valorização fundiária apontada nesta pesquisa como
um fator que contribuiu para a “apropriação” das partes consideradas mais nobres do
território de Guapimirim. Esses projetos, de certa maneira também beneficiaram o
então distrito de Magé ao, por exemplo, atualmente se posicionar como um destino
turístico da região Serra Verde Imperial, distanciando-se de possíveis estereótipos
negativos da Baixada Fluminense. Este conflito identitário também é exposto nesta
investigação, revelando o uso desta característica geográfica que também comtempla
o município como um trunfo na divulgação que é feita da cidade, embora a Baía de
Guanabara – e, portanto, a parte de baixada do município – também seja evidenciada
na narrativa turística analisada. Os anúncios veiculados no jornal revelaram ainda que
a valorização dos aspectos naturais de Guapimirim, sobretudo em sua região serrana,
já atraía, desde aqueles tempos, novos moradores, visitantes e sitiantes.
Em seguida, continuando a análise sobre os principais movimentos históricos
envolvidos no contexto da pesquisa e para compreender como a atuação da
GuapimirimTur contribuiu e vem contribuindo com a turistificação do município, foi
realizada uma descrição detalhada de como se deu a estruturação da agência, a partir
de um diálogo entre conceitos e teorias, além de se lançar uma visão crítica sobre o
processo de criação e a atuação do empreendimento. Também foi preciso narrar os
fatos mais relevantes que se tem conhecimento sobre o processo de turistificação
observado após a emancipação político-administrativa de Guapimirim a fim de
compreender como a agência se relacionada com o presente, uma vez que a partir da
década de 1990 o município passou a ter sua potencialidade turística observada,
sobretudo por órgãos oficiais do setor, como a Embratur, no âmbito de iniciativas
importantes como o Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT). Nesta
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etapa, situa-se a GuapimirimTur como parte de um processo histórico, admitindo sua
importante contribuição com a turistificação em curso ao mesmo tempo em que se
reconhece o papel fundamental de outros agentes e instituições nesta trajetória. Por
isso, buscou-se detalhar como se deu a estruturação da agência, a fim de contribuir
com outras pesquisas sobre mobilização

social, planejamento

turístico e

desenvolvimento territorial, além de demonstrar como ocorreu a atuação do poder
público municipal a partir do recorte temporal proposto, destacando algumas de suas
realizações e analisando os aspectos positivos e negativos envolvidos em tais ações.
Esta etapa da pesquisa reforça o caráter processual da turistificação do município, a
partir da apropriação de espaços e ressignificações do território – desta vez, com mais
ênfase e visibilidade, por meio da narrativa turística e da atividade em si, com o
suporte das novas tecnologias.
Na última seção do capítulo dois foi feita uma análise da governança do turismo
local, apresentando as principais iniciativas e movimentos do poder público municipal
e da sociedade civil organizada e como estes enxergavam o turismo em Guapimirim.
Explicitou-se o alto grau de liberdade com o qual o trade turístico atua, aparentemente
devido à necessidade da iniciativa privada e da sociedade civil se organizaram com
pouco ou quase nenhum apoio por parte do poder público municipal, o que começou
a mudar a partir de uma nova postura da gestão pública, agora mais presente e aberta
ao diálogo. Descortina-se, então, um novo cenário turístico no município a partir da
iniciativa popular atuando em uma rede não tradicional. A Secretaria Municipal de
Turismo aderiu a este movimento buscando estabelecer, ampliar e fortalecer parcerias
institucionais. No entanto, percebeu-se mais à frente um desmonte do trabalho que
vinha sendo feito, principalmente mediante a aproximação dos dois períodos eleitorais
que atravessam os quatro anos de governo. Já nesta etapa da pesquisa, observou-se
também novos atores, agentes e entidades emergindo no cenário do turismo local,
que se apresenta como altamente próspero entre os munícipes, principalmente guias
de turismo, artesãos e empresários do trade.
Notam-se razoavelmente presentes características de redes e de mercado no
contexto geral do turismo em Guapimirim em relação à coordenação da governança
do turismo local. Percebe-se ainda a presença permanente da colaboração entre os
agentes envolvidos mesmo antes da existência do Conselho Municipal de Turismo e
uma plena disposição à cooperação para com as ações dos órgãos responsáveis pela
coordenação de todo o processo. Embora o Conselho Municipal de Turismo exerça
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um papel central como organismo da administração pública, ainda faltam contornos
mais participativos, estratégicos e representativos. O mesmo parece ter perdido
relevância após a criação do Guapimirim CVB, que ainda não enxerga este importante
espaço como meio de atuação e de participação efetiva, para além de discussões
aleatórias e projeções polianistas que não distancia o trade turístico local da
superficialidade. A Secretaria Municipal de Turismo, por sua vez, precisa ser
reestruturada, ganhando um corpo técnico mais robusto, ouvindo mais vozes e
envolvendo mais agentes na reflexão acerca do planejamento turístico, levando em
consideração toda a complexidade deste fenômeno que é também uma atividade
econômica.
O terceiro e último capítulo desta investigação teve como objetivo avaliar como
(e se) a narrativa turística proposta pela agência vem ressignificando a identidade
territorial do município a partir de alterações na percepção e no senso de
pertencimento de atores e agentes. Para isso, logo na primeira seção, retoma-se ao
exercício teórico a fim de situar melhor o conceito de narrativa turística, uma vez que
os trabalhos analisados durante a pesquisa sistematizada não o fizeram. Então,
buscou-se no campo literário referências e inspirações sobre narrativa, não havendo
aderência com a proposta deste trabalho. Evidenciou-se uma carência não somente
de pesquisas como também de conceituação de narrativa turística, o que nesta
pesquisa pode ser tida como uma limitação, uma vez que não permite o um maior
aprofundamento sobre narrativa turística. Este desafio, por sua vez, revelou-se em
uma contribuição desta pesquisa à produção científica, uma vez que foi necessário
compartilhar, a partir do que já havia sido produzido até então, a visão do autor desta
investigação a respeito de narrativa turística. Conforme frisado, o intuito não foi
estabelecer um novo conceito, mas apresentar uma possibilidade de caminho que
pode vir a ser alvo de reflexão e aprofundamento por parte, principalmente dos
pesquisadores dos campos do turismo e da comunicação. Tomou-se a ideia de
narrativa turística como sendo uma possibilidade, por meio da qual pessoas e
instituições podem contribuir, conscientemente ou não, com a construção e o
fortalecimento de símbolos e significados a partir de experiências relacionadas ao
patrimônio natural, cultural e histórico, assim como à memória coletiva e às
identidades presentes no território, considerando que este processo tem caráter
recursivo e coloca o território e as pessoas em constante transformação a partir dos
encontros que ali ocorrem.
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A partir daí, a narrativa turística proposta pela GuapimirimTur foi alvo de uma
análise de conteúdo a partir das publicações realizadas pela agência em sua página
no Facebook entre junho de 2015 e dezembro de 2019. Esta etapa iniciou com a
apresentação de uma Nuvem de Palavras na qual os principais termos utilizados na
narrativa proposta pela agência foram evidenciados. No decorrer das análises,
explicações e demonstrações da técnica utilizada, foram também apresentadas
algumas das imagens e textos utilizados em postagens que demonstram na prática o
uso da narrativa em questão. Torna-se mais evidente a partir deste ponto da pesquisa
o quanto a informação, empacotada pela narrativa turística, foi fundamental neste
processo contínuo de compreensão e construção do lugar por parte dos moradores,
levando parte deles a desejarem viver as experiências que até então não eram
apresentadas e dadas como possíveis para a maioria da população. Este estímulo à
afinidade do indivíduo com o espaço é muito presente na narrativa proposta pela
agência, muito pautada no estreitamento dos laços e no “reencontro” dos moradores
com suas próprias memórias e histórias, por meio da apreciação do patrimônio
natural, cultural e histórico e da “apropriação” de espaços até então desconhecidos
ou não percebidos como sendo também parte do território guapimiriense.
Parte da avaliação proposta no último capítulo em suas raízes na narrativa da
GuapimirimTur, mas desemboca na percepção de outros atores e agentes. Na
primeira, revela-se como a narrativa turística proposta pela agência se estrutura. No
entanto, somente a partir da segunda seção é possível compreender como ela vem
contribuindo com a ressignificação da identidade territorial do município. E isso se
mostra à medida que outras vozes senão a da agência ecoam no sentido de revelarem
as mudanças em suas próprias percepções e senso de pertencimento em relação ao
lugar onde vivem. Por isso, por meio de entrevistas semiestruturadas foram coletadas
as opiniões de diferentes atores e agentes envolvidos de alguma forma no processo
de turistificação do município. Assim, foi proposto um diálogo, ou melhor, uma costura,
nem sempre bem arrematada, frente aos conflitos e contrariedades percebidas em
campo, entre conceitos e depoimentos dados durante as entrevistas, além das
considerações do autor desta pesquisa a partir das teorias e da técnica com as quais
estava ancorado, ainda que livre para avaliar novas ou diferentes nuances.
É

unânime

o

posicionamento

dos

entrevistados

em

reconhecer

a

GuapimirimTur como um marco no processo de turistificação do município, tendo sido
o poder público quem mais deu ênfase a esta questão. Havia no grupo selecionado
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desde parceiros até concorrentes, além de moradores, empresários do setor e o
representante maior da Secretaria Municipal de Turismo em atividade, representando
o poder público municipal. Em um cenário de muito otimismo em relação à
possibilidade de ver Guapimirim se tornar um destino turístico consolidado, percebese também um nível de preocupação em, mais uma vez, o turismo local ficar apenas
na promessa, como uma eterna possibilidade. Há também o receio com questões
socioambientais, embora a perspectiva economicista da atividade prevaleça no
campo. Percebe-se a necessidade de um planejamento turístico consistente no
município com o envolvimento da população, sobretudo quando a pré-disposição
desta em contribuir e participar é bastante notória.
Embora estas questões práticas no processo de gestão do território ainda
estejam pendentes de solução, é perceptível uma alteração na percepção e no senso
de pertencimento dos atores e agentes entrevistados, levando em consideração
também que estes estão envolvidos na atividade turística, o que demonstra outra
limitação desta investigação, que não abarcou um universo mais amplo de moradores,
sobretudo aqueles ainda não inclusos neste contexto. Portanto, antecipa-se a ideia de
que há variados níveis de percepções em relação ao território guapimiriense que não
foram alcançados por esta pesquisa e ainda podem e devem ser alvo de futuras
investigações. Frisa-se ainda que não se tem dados que possam comparar o orgulho
destes mesmo atores e agentes em um outro momento. Fala-se em um acréscimo a
estas sensações a partir das próprias afirmações dos entrevistados que reconhecem
em si e relatam uma diferença na forma como atualmente enxergam e se relacionam
com o próprio município.
A entrevistas realizadas não nos permitem também medir o senso de
pertencimento dos moradores. Foi possível tão somente aferir que há em curso
transformações na percepção e na atitude de parte da população para com o território,
e percebe-se na narrativa turística proposta pela GuapimirimTur o mais expressivo
expoente desta ressignificação que tem levado o município a construir uma nova
identidade territorial – sendo este um processo contínuo em que todos, de certa
maneira, atuam; não havendo atores ou agentes que também não atuem na produção
destes espaços por meio, inclusive, de suas próprias narrativas de vida. Como se a
população estivesse cada vez mais tomando consciência do espaço em que está
inserida ao mesmo tempo em que esta consciência o construísse, ampliando-se a
noção de território. Evidenciou-se também a centralidade do patrimônio como base da
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identidade local, estando no centro da narrativa turística e dos depoimentos dados
pelos entrevistados. Em especial o patrimônio natural, citado por todos os atores e
agentes abordados como uma “riqueza” do município, algo a ser preservado, cuidado
e garantido o direito das gerações futuras, como o pensamento mais recente em torno
da preservação do meio ambiente que nos últimos anos foi reforçado ao redor do
mundo e no Brasil, inclusive por meio do ecoturismo.
Ao que tudo indica, a partir da percepção de parte da população e também das
evidências coletadas durante esta investigação, Guapimirim vem deixando de ser um
“lugar de passagem” (termo bastante recorrente nas entrevistas e também presente
em conversas informais no dia a dia do campo para expressar o fato de ainda muitos
turistas apenas passarem pelas três rodovias que perpassam o município, sem o
adentrarem) para se tornar um destino turístico, apesar de os entrevistados já o
considerarem como tal, mesmo que com ressalvas e, principalmente, críticas
construtivas e reivindicações ao poder público municipal – que, na figura do
subsecretário de Turismo, buscou responder a todas elas com um grau de
transparência pouco comum à gestão pública.
A complexidade em se aproximar de um objeto inicialmente comum ao autor
desta dissertação se mostrou presente no decorrer de toda a investigação. Todavia,
esse exercício de (re)olhar para o campo por meio de outras perspectivas, sobretudo
aquelas alimentadas pelas teorias e conceitos absorvidos antes e durante a realização
deste trabalho e do curso de mestrado em Turismo, trouxe também novas impressões
e percepções para o conjunto de aspectos analisados. A própria narrativa turística da
agência, embora familiar, foi também estranhada neste movimento de observar,
assimilar e interpretar. O caráter comercial das publicações, por exemplo, ainda que
presentes em um segundo nível do conteúdo compartilhado, quando moradores e
visitantes acessam os links para saberem mais sobre os mais diversos assuntos
pautados pela GuapimirimTur, foi um fato que provocou reflexões no morador,
jornalista e empreendedor social. Ou seja, havia uma troca contínua entre os
diferentes pontos de vista deste mesmo sujeito que se dedicou a investigar um objeto
de estudo com o qual tem intimidade, embora não tenha compreensão dele por inteiro,
já que a interação com o território, com o público, com o trade turístico, com o poder
público municipal e tantos outros interlocutores torna esta relação extremamente
dinâmica e plural, não havendo em ninguém a capacidade de enxergar o todo.
Prevaleceu, no entanto, o olhar do pesquisador, como se propôs. O que se fez aqui,
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portanto, foi buscar compreender uma parte do contexto investigado considerando –
e compreendendo – as vantagens e desvantagens em se estar no alvo do objeto
pesquisado. Além disso, ciente de que muitas informações coletadas e apresentadas
ainda carecem de análise e reflexões mais aprofundadas, espera-se ter contribuído
com a produção de conhecimento acerca dos temas aqui relacionados, assim como
do próprio fazer científico, com suas possibilidades e limitações.
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DO FORMULÁRIO ON-LINE (SURVEY)
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APÊNDICE B – PLANEJAMENTO DAS PERGUNTAS
SEMIESTRUTURADAS
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PERGUNTAS GERAIS (POR EIXO)
Eixo Institucional
1 – Como você enxerga o turismo e qual é a relação da instituição que você
representa com o turismo local em Guapimirim?
2 – Você percebe um aumento da atividade turística realizada em Guapimirim nos
últimos três, quatro anos?
3 – Se sim, quais fatores teriam contribuído para este aumento?
4 – Caso seja possível, faça um paralelo entre o cenário do turismo local de hoje e o
de cinco anos atrás.
5 – Houve algum marco no desenvolvimento do turismo em Guapimirim nos últimos
anos?
6 – Em 2015 um grupo de moradores se organizou com o intuito de promover os
atrativos turísticos locais, fazendo surgir a GuapimirimTur, primeira agência de
turismo receptivo do município. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos e
negativos envolvidos no trabalho deste grupo?
7 - Quais foram as principais iniciativas implementadas pela instituição representada
por você nos últimos anos voltadas para o ordenamento e/ou o desenvolvimento
turístico?
8 – Quais são as maiores limitações que a instituição em relação ao ordenamento
e/ou o desenvolvimento turístico local?
9 – Qual é a perspectiva da instituição para os próximos anos em relação ao
turismo?

Eixo Trade Turístico
1 – Como você enxerga o turismo e qual é a relação da instituição que você
representa com o turismo local em Guapimirim?
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2 – Você percebe um aumento da atividade turística realizada em Guapimirim nos
últimos três, quatro anos?
3 – Se sim, quais fatores teriam contribuído para este aumento?
4 – Houve algum marco no desenvolvimento do turismo em Guapimirim nos últimos
anos?
5 – Em 2015 um grupo de moradores se organizou com o intuito de promover os
atrativos turísticos locais, fazendo surgir a GuapimirimTur, primeira agência de
turismo receptivo do município. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos e
negativos envolvidos no trabalho deste grupo?
6 – Quais foram as principais iniciativas implementadas por você nos últimos anos
para contribuir com o desenvolvimento do turismo local?
7 – Quais são as maiores limitações que você encontra em relação à atividade
turística em Guapimirim?
8 – Vamos olhar para o passado. Se possível, faça um paralelo entre o cenário do
turismo local de cinco anos e o de hoje.
9 – Agora, vamos olhara para o futuro. Qual é a sua perspectiva para os próximos
anos em relação ao turismo local?

Eixo Morador
1 – Para você, o que é turismo?
2 – Você considera Guapimirim um destino turístico?
3 – Você percebe um aumento da atividade turística realizada em Guapimirim nos
últimos três, quatro anos?
4 – Se sim, quais fatores teriam contribuído para este aumento?
5 – Houve algum marco no desenvolvimento do turismo em Guapimirim nos últimos
anos?
6 – Em 2015 um grupo de moradores se organizou com o intuito de promover os
atrativos turísticos locais, fazendo surgir a GuapimirimTur, primeira agência de
turismo receptivo do município. Em sua opinião, quais são os aspectos positivos e
negativos envolvidos no trabalho deste grupo?
7 – Você acredita que o desenvolvimento do turismo local contribuiu para um maior
conhecimento dos moradores em relação ao próprio município?
8 – Você acredita que, após vivenciar as experiências proporcionadas tanto pelo
setor turístico quanto pelo patrimônio natural, cultural e histórico de Guapimirim, a
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sua percepção e a sua relação com Guapimirim melhorou? Como teria se dado essa
mudança?
9 – Qual é a sua perspectiva para os próximos anos em relação ao turismo local?

Eixo Agente Produtor do Turismo
1 – Para você, o que é turismo?
2 – Você considera Guapimirim um destino turístico?
3 – Você percebe um aumento da atividade turística realizada em Guapimirim nos
últimos três, quatro anos?
4 – Se sim, quais fatores teriam contribuído para este aumento?
5 – Houve algum marco no desenvolvimento do turismo em Guapimirim nos últimos
anos?
6 – Você integra o grupo de moradores que se organizou com o intuito de promover
os atrativos turísticos locais, fazendo surgir a GuapimirimTur, primeira agência de
turismo receptivo do município. Na sua opinião, quais são os aspectos positivos e
negativos envolvidos neste trabalho?
7 – Você acredita que o desenvolvimento do turismo local contribuiu para um maior
conhecimento dos moradores em relação ao próprio município?
8 – A sua percepção e a sua relação com Guapimirim mudou após começar a atuar
no turismo local? Como teria se dado essa mudança?
9 – Qual é a sua perspectiva para os próximos anos em relação ao turismo local?

INFORMAÇÕES GERAIS A SEREM SOLICITADAS AOS ENTREVISTADOS
Nome completo:
Gênero:

Idade:

Profissão:

Formação:

Mora em Guapimirim? ( ) sim ( ) não
Há quanto tempo?
Há quanto tempo ocupa o cargo na instituição:
Há quanto tempo integra o trade turístico local?
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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Convidamos o (a) Sr para voluntariamente participar da pesquisa A RESSIGNIFICAÇÃO DE
GUAPIMIRIM – RJ A PARTIR DA NARRATIVA TURÍSTICA E OS DESDOBRAMENTOS
OCORRIDOS NO TERRITÓRIO, por meio de concessão de entrevista, sob a responsabilidade do
pesquisador Rafael Coelho Machado dos Santos, que pretende compreender como a narrativa turística
proposta pela GuapimirimTur entre junho de 2015 e dezembro de 2019 dialoga e converge com o senso
de pertencimento e a identidade territorial dos moradores do município, assim como com as tomadas de
decisão do poder público municipal e do trade turístico local.
Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa, tendo em vista o rigor científico e a
ética envolvidos neste trabalho. A confidencialidade com que serão tratados os dados brutos é garantida,
tendo somente o pesquisador acesso ao teor bruto das entrevistas. Se você aceitar participar, estará
contribuindo para a geração de conhecimento a respeito do turismo no município de Guapimirim-RJ.
Se depois de consentir sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito
e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta
dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O mesmo só não poderá ser
feito depois que a dissertação for publicada, por exemplo, em revistas científicas, no portal da instituição
responsável pelo programa de pós-graduação etc.
O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, podendo sua identidade ser divulgada ou não.
Também lhe será dado o direito, durante as entrevistas, de emitir suas opiniões em off, ou seja, sendo
guardada em sigilo a sua identificação.
Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador na rua
Professor Marcos Valdemar de Freitas Reis, s/n, Bloco H, sala 314 – Campus Gragoatá da Universidade
Federal Fluminense, Niterói – Rio de Janeiro, pelo telefone (21) 2629-9888, ou pelo e-mail
ppgtur@turismo.uff.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFF, na
Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP, pelo telefone (21) 2629-9189.
Consentimento Pós–Informação
Eu,___________________________________________________________, fui informado
sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por
isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso desistir quando
quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador,
ficando uma via com cada um de nós.
Data: ___/ ____/ _____
_________________________________________
Assinatura do Participante
_________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável

Impressão do dedo polegar caso não saiba assinar

