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RESUMO 

 
 
Paisagem é muito mais do que a visão pode alcançar, é o resultado de toda uma condição 
histórica, social, econômica, política e cultural na qual para se poder intervir, é preciso ir além 
dos projetos descomprometidos com a realidade. Muitos são os sentidos da paisagem que 
necessitam ser explorados. Não se pretende reduzir a complexidade do turismo à mera 
questão da paisagem. No entanto, sem a visão do turista, a paisagem poderia parecer 
extremamente limitada, necessitando complementar as informações e sensações do mundo 
externo. Portanto, encontram-se carregadas de informações que embora incompletas, são 
pontos de partida para outras averiguações. O turismo e a paisagem têm um enorme e 
inegável potencial de enriquecimento da vida humana, partindo de interesses e estruturas 
dentro dos quais, esse poderá realizar-se ou ao contrário, dar lugar a mais um instrumento de 
exclusão social. Procurou-se resgatar algumas discussões que giram em torno da categoria 
paisagem e confrontá-la com temas atuais discutidos pela Geografia: turismo, cultura, 
identidade e imaginário. O texto é dividido em cinco momentos, no primeiro aborda-se uma 
discussão conceitual sobre a categoria de análise em discussão: a paisagem, algumas 
correlações desta categoria com a cultura e especificamente a paisagem enquanto identidade 
cultural, abordando a sua relação com o imaginário. No segundo momento faz-se uma 
discussão sobre as políticas públicas e a importância do planejamento turístico a partir do 
PRODETUR e PMNT. No terceiro momento, as estratégias do governo para o turismo na 
Bahia, a interiorização do turismo, no quarto aborda a relação entre Turismo e paisagem na 
Chapada Diamantina e no quinto e último momento ressalta-se o incrível processo de 
produção de imagens nos lugares turísticos da Chapada Diamantina - Bahia, em especial, 
Palmeiras, Mucugê e Rio de Contas. 
 

Palavras-chaves: Paisagem – Imaginário – Políticas públicas - Turismo
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo, atualmente, tem sido abordado como atividade capaz de estimular ou 

promover o “desenvolvimento”. Por outro lado, além das perspectivas contemporâneas de 

ação dos governos locais e regionais na gestão do desenvolvimento, a prioridade política para 

o turismo estaria referenciada em algumas das características intrínsecas dessa atividade e na 

avaliação das mudanças dos cenários políticos e econômicos, no novo “desenho” dos 

mercados mundiais. 

A Geografia do Turismo se apóia no estudo da paisagem geográfica em seu sentido 

amplo. Assim essa consideração apontada, nos leva a destacar que, por sua característica 

espacial, o turismo constitui um campo de interesse para as pesquisas em Geografia. Os 

estudos a esse respeito vêm ganhando ênfase nas últimas décadas, face à crescente expansão 

da atividade. A partir disso, nessas últimas décadas, tornou-se necessário um mais amplo 

conhecimento da conduta das pessoas frente ao turismo, procedimento fundamentado, muitas 

vezes, na percepção geográfica.  

A percepção geográfica tem sido adotada para o planejamento e para o manejo 

integrado do meio ambiente. Além disso, é considerada de crucial importância para um 

melhor entendimento da conduta do homem no espaço geográfico.  

A percepção do ambiente é mais aguçada quando se trata de um lugar turístico, onde a 

paisagem é um fator de atração. O turista, sensível às representações, tem sua atenção voltada 

para o aspecto visual dos lugares e para aquilo que ele tem de pitoresco, de diferente e atrativo 

aos sentidos, principalmente o que pode ser contemplado pelo olhar: a beleza, a composição e 

a harmonia das formas e cores não passam despercebidas. É a partir dessa constatação que o 

mercado atua como elemento de ligação entre o lugar imaginado e o lugar real, utilizando-se 

de representações. A relação do turista com o lugar visitado é sempre transitória, passageira e 
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em grande parte superficial. A paisagem é a primeira instância do contato do turista com o 

lugar visitado e por isso ela está no centro da atratividade dos lugares para o turismo. 

O trabalho versa, sobretudo, a partir da imagem, que implica a concepção mental 

apreendida e estabelecida pelo indivíduo que resume seu conhecimento, suas avaliações e 

preferências sobre o ambiente em que vive. Devido a seu caráter subjetivo, a imagem urbana 

resultante é parcial (não representa toda a cidade, mas fragmentos) e simplificada (porque 

representa informações selecionadas pelo indivíduo), podendo ser também produto de caráter 

cultural e coletivo: pessoas que compartilham situações similares no tempo e no espaço, 

expostas às mesmas experiências perceptivas, tendem a compor imagens mentais também 

semelhantes. 

Entretanto, o desenvolvimento do turismo sempre esteve pautado no mesmo molde de 

qualquer outra atividade humana – o enfoque econômico. Enquanto o turismo pode contribuir 

sensivelmente para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural de amplas regiões naturais, 

tem, ao mesmo tempo, o potencial para degradar o ambiente natural, as estruturas sociais e a 

herança cultural dos povos. 

O potencial turístico da região Nordeste foi enaltecido por diversos estudos realizados 

por agências de fomento regionais e internacionais, sendo destacados os atributos naturais, 

culturais e a abundância de mão-de-obra com custos baixos existentes na região. O turismo foi 

considerado a alternativa econômica mais viável e, nos últimos anos, amplos investimentos 

foram feitos, com verbas do PRODETUR e também da iniciativa privada. Ampliaram-se 

ofertas de hotéis e pousadas, expandiram-se os aeroportos, foram abertas e recuperadas 

rodovias e desenvolvidos projetos relacionados ao abastecimento de água, tratamento do 

esgoto e do lixo.  

Com estes investimentos, aumentou o fluxo turístico para a região Nordeste, 

aumentando significativamente em algumas cidades a sua população, porém as avaliações do 
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processo sinalizam a necessidade de reformulação de políticas no setor que prezem pela maior 

transparência e participação efetiva dos diversos atores envolvidos, principalmente a classe 

popular, que precisa ser ouvida e deve ter uma participação efetiva. 

A Chapada Diamantina na Bahia é o objeto de estudo dessa pesquisa, pois contempla 

os pré-requisitos necessários à discussão da importância da paisagem para a atividade 

turística. Seria possível definir a Chapada Diamantina como espaço habitado, a partir de suas 

origens que remontam à busca de riquezas minerais como o ouro e as esmeraldas no século 

XVIII, período no qual foram criadas as primeiras cidades: Rio de Contas e Jacobina, 

localizadas, respectivamente, nos extremos sul e norte da região. Mas, o desbravamento e 

povoamento efetivo só aconteceram em meados do século XIX, com a descoberta de 

diamantes e sua exploração na Serra do Sincorá, cenário histórico e ecológico mais 

imediatamente associado à noção genérica de Chapada Diamantina. 

Esse estudo teve como objetivo analisar as diferentes apreensões da paisagem a partir 

do Turismo na região e perceber de que maneira se evidencia o consumo da paisagem e como 

o imaginário, pode interferir na ideologia, práticas sociais e desenvolvimento regional da 

Chapada, além de verificar como essa apropriação da paisagem têm conduzido as mudanças 

do espaço.  

A importância desse estudo deve-se a carência de informações mais precisas sobre a 

temática e é relevante na medida em que sugere uma discussão da categoria de análise que 

praticamente inaugurou as pretensões da ciência geográfica – a paisagem – e a relação desta 

com a apropriação e mudança do espaço, particularmente da Chapada Diamantina. 

Na pesquisa desenvolvida, recorre-se à fenomenologia, em especial as questões 

ligadas à percepção e ao imaginário geográfico, no que se refere à busca da essência dos 

fenômenos, porém em alguns momentos o raciocínio avança na postura dialética quando ao 

relacionar a paisagem com o turismo retrata-se o inegável potencial de enriquecimento da 
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vida humana, porém partindo de interesses e estruturas que ao mesmo tempo em que contribui 

para esse enriquecimento, pode dar, contraditoriamente, lugar a um quadro de exclusão social. 

 A natureza independente do grau de transformação está presente no imaginário social 

de toda humanidade. Nessa análise, o espaço em geral é compreendido como fonte 

inesgotável de signos e símbolos do imaginário social e geográfico, enquanto a paisagem é 

interpretada através de suas particularidades. 

Partindo desse princípio, foram adotados alguns procedimentos, levando em 

consideração o papel dos diferentes atores sociais envolvidos no processo, tais como: as 

empresas, os turistas e os residentes. Um primeiro passo para garantir essa abordagem foram 

as visitas e observações nas áreas de estudo: Lençóis, Rio de Contas, Palmeiras e Mucugê, 

bem como nos ícones que representam o turismo nessas cidades e na região: o Pico das Almas 

em Rio de Contas; o Morro do Pai Inácio em Palmeiras e o Cemitério Bizantino em Mucugê. 

Houve também um levantamento de fontes secundárias de informações, para uma 

análise mais próxima da realidade e com isso permitir alcançar os objetivos propostos. O 

levantamento bibliográfico fundamentou teoricamente a categoria de análise e sua aplicação 

com o processo histórico e aspectos físicos observados. 

No que diz respeito aos empresários e políticos foram identificadas instituições 

governamentais e não governamentais que desenvolvem ações nas áreas estudadas, e através 

da aplicação de quinze questionários, junto a empresas e órgãos públicos municipais e 

estaduais, além de representantes da sociedade civil, pode-se obter respostas quanto à infra-

estrutura e serviços públicos disponíveis à situação atual e as carências encontradas e às 

políticas públicas desenvolvidas pelo e para o fortalecimento do turismo nas áreas em estudo.  

Foram aplicados cinqüenta e cinco questionários com turistas e sessenta com 

residentes, diretamente relacionados à apreensão da paisagem como recurso turístico. O 

estudo da vida cotidiana desses moradores pode contribuir para o entendimento de que é 



 18

possível pensar um conjunto de ações, também integradas, que permitem aos moradores a 

reprodução das condições de vida tradicionais, sem, no entanto, aprofundar o grau de 

degradação e consequentemente, criar uma nova concepção sobre o meio que o cercam. 

O estudo está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo retrata as discussões 

preliminares do turismo, além de uma tentativa de discussão teórica sobre a paisagem, 

categoria que fundamenta a análise desse trabalho. Partindo desse contexto teórico faz-se uma 

leitura cultural da paisagem a partir do turismo, sendo ela um fator primordial para atividade. 

Por fim a análise da paisagem e do turismo no que se refere a imagem e o imaginário. 

O segundo capítulo ressalta o papel das políticas públicas e a importância do 

planejamento turístico, além de fazer um pequeno esboço das políticas públicas de turismo no 

Brasil, incluindo o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e Programa 

de Desenvolvimento do Nordeste (PRODETUR I e II) e a participação da Bahia nesse 

processo. 

No capítulo III aborda-se o turismo na Bahia, particularmente a Chapada Diamantina. 

Ressalta as estratégias do Governo Baiano, dentre elas a interiorização do turismo baiano, 

enfatizando o crescimento do turismo na Chapada Diamantina que vem consolidando como 

uma ferramenta para o desenvolvimento regional. 

O capítulo IV retrata a relação entre turismo e paisagem a partir da Chapada 

Diamantina, caracterizando os municípios envolvidos na pesquisa e destacando Lençóis não 

como alvo das discussões, mas como core da região e inovadora no despertar para o Turismo 

como atividade econômica. 

No capítulo V trabalha-se o desvendar das paisagens da Chapada Diamantina, fazendo 

um paralelo entre imagens reais e turísticas, exemplificados nos municípios de Palmeiras 

através do Morro do Pai Inácio, de Mucugê e o Cemitério Bizantino e Rio de Contas com o 
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Pico das Almas. Reporta-se para apreensão da paisagem regional para turistas, residentes e 

empresas do ramo turístico.  

A paisagem impõe a tarefa de interpretar a geografia contida no imaginário social, 

como um dos caminhos para compreender, o papel que as representações desempenham na 

organização do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 
CAPÍTULO I – TURISMO E PAISAGEM.  

 

1.1 - Turismo- discussões preliminares... 

 

No final de século XX, o turismo teve um grande impulso tanto como atividade 

econômica quanto como um fenômeno que participa significativamente das transformações 

sociais e culturais, ganhando cada vez mais importância nas propostas, discursos e estratégias 

de desenvolvimento. Como prática social, envolve deslocamento de pessoas pelo território e 

tem no espaço geográfico seu principal objetivo de consumo. 

 Cada nova definição dessa atividade representa uma tentativa de conceituação que 

possui, em si, uma dinâmica inquestionável. Entre as inúmeras definições de turismo, há que 

se destacar aquela adotada pelo organismo oficial, a Organização Mundial de Turismo 

(OMT). Segundo essa organização, o turismo é uma modalidade de deslocamento espacial 

que envolve a utilização de algum meio de transporte e, pelo menos, um pernoite no destino. 

Esse deslocamento pode ser motivado por diversas razões, como lazer, negócios, congressos, 

saúde etc. Em função dessa definição, percebe-se que o turismo depende de uma grande 

determinação política para formular e programar políticas de incentivo nas esferas nacional e 

local.  

           O crescimento do turismo como ramo da economia de serviços constitui um fenômeno 

de dimensões planetárias e de grandes proporções, em termos de capital mobilizado e volume 

de faturamento. Além das perspectivas contemporâneas de ação dos governos locais e 

regionais na gestão do desenvolvimento, a prioridade política para o turismo estaria 

referenciada em algumas das características intrínsecas dessa atividade e na avaliação das 

mudanças dos cenários políticos e econômicos, no novo “desenho” dos mercados mundiais. 
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          Ao estabelecer o objetivo de promover o desenvolvimento do turismo, o governo 

obriga-se a direcionar suas ações também fora do circuito restrito dos agentes diretamente 

envolvidos. As atividades turísticas interagem com diversos setores da economia e outras 

práticas sociais, sendo que seu desempenho depende, quase sempre, das contingências 

territoriais (locais) de sua realização, demandando infra-estrutura, serviços públicos e 

melhoria dos padrões de qualidade ambiental e urbanística nos lugares turísticos, o que 

implica estratégia de territorialização. O papel do estado nesse novo paradigma tem-se 

buscado fortemente nos resultados de processos e de dinâmicas econômico-sociais, 

determinados por comportamentos dos atores, agentes e instituições locais. A política de 

investimento em capital físico (infra-estrutura) é importante para uma região, por produzir 

condições favoráveis à formação de aglomerações de atividades mercantis, além de criar 

externalidades para o capital privado. Segundo Amaral Filho (2001), uma estratégia de 

desenvolvimento com base nos novos paradigmas tem por objetivo munir um determinado 

local ou região de fatores locacionais sistêmicos, capazes de criar um pólo dinâmico de 

crescimento, com variados efeitos multiplicadores, transformando a região num atrator de 

fatores e novas atividades econômicas. Ainda segundo o autor: 

 

[...]o debate sobre o fenômeno de desenvolvimento regional/local endógeno tem-se 
dividido em duas tendências: indutiva, no que se refere aos estudos que mostram as 
particularidades das condições determinantes de cada caso de desenvolvimento local 
e a dedutiva, incluindo postulados gerais sobre a dinâmica das organizações 
territoriais descentralizadas.(AMARAL FILHO,2001, p.23) 
 

 

          Nesse sentido, uma política nacional de Turismo pressupõe uma tomada de posição por 

parte do poder político, tendo como base o território, incluindo atividades que influem no 

desenvolvimento do Turismo em torno do esforço conjunto de viabilizar propostas de 
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desenvolvimento endógeno e mais autônomo, pautados em práticas como descentralização 

administrativa e planejamento participativo em escala regional e municipal. 

       A análise do turismo como foco das estratégias e instrumento de ação governamental, 

mobilizado no processo de desenvolvimento, requer, inicialmente, a discussão de maior 

amplitude que o tema do desenvolvimento em geral abarca, considerando as ramificações e 

polêmicas do debate acadêmico e político a respeito dos modelos ou paradigmas adotados e 

de quais são ou devem ser os papéis e o peso relativo do mercado, da sociedade civil e do 

Estado. Segundo a interpretação de Mello e Silva: 

 

[...] o turismo é a única atividade econômica que se relaciona de forma típica, [...] 
evitando os lugares centrais e aglomerações industriais, tendo um grande potencial 
de desconcentração intrínseco, a partir da “descoberta” de lugares distantes e 
remotos e sua transformação em destinos que crescem e se consolidam como pólos 
turísticos (MELLO e SILVA, 1999, p.123-126). 
 

 

      Tal ponto de vista parece se confirmar atualmente, visto que se observa em diversas partes 

do mundo, principalmente em países de regiões periféricas, as fronteiras do turismo em 

expansão, incorporando áreas escassamente povoadas e com o predomínio de atividades 

primárias que cedem lugar para equipamentos hoteleiros e de recreação, além de todo aparato 

de infra-estruturas a cargo do setor público.  

 As práticas recreativas, particularmente aquelas ligadas às viagens de lazer, 

representam formas de consumo do tempo livre em atividades programadas ou previstas em 

pacotes turísticos. Como afirma Rodrigues (1989, p. 131), “O lazer supõe o consumo do 

tempo livre com alguma atividade. O tempo de ócio foi gradativamente expropriado pela 

sociedade capitalista que cria a ideologia da necessidade do consumo do tempo livre.”. Como 

conquista social, resultado das lutas pela redução da jornada de trabalho, o tempo livre, 

concomitante ao aumento da produtividade do trabalho viabilizado pelos avanços 

tecnológicos, foi convertido em tempo de consumo, através de formas de lazer indissociáveis 
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do ato de adquirir mercadorias e serviços, o que torna o próprio lazer uma mercadoria e o 

tempo privado em tempo social dotado de valor monetário. 

 Segundo Almeida (1997), o turismo elabora uma combinação entre o natural e o 

cultural ao lançar o seu olhar sobre esses territórios. Entretanto, ressalta a autora, este olhar 

tem suas ambigüidades. Ao mesmo tempo em que se fascina por cenários no qual a 

mercadoria e valor de uso não são as preocupações essenciais das sociedades tradicionais, ele 

o classifica, o aprecia pela identidade memorável, passível de contribuir e compor matéria de 

marketing turístico a ser promovido mundialmente. E ainda: 

 

O olhar extasiado confunde-se com o olhar valorativo. O turismo atribui um novo 
valor aos espaços, o torna lugar turístico. Desta forma aumenta a exploração dos 
territórios bem como os lucros das empresas privadas. Ele promove, transforma o 
lugar em mercadoria e estabelece o valor de uso dos bens culturais (ALMEIDA, 
1997, p.29). 

 

O turismo é uma prática social que consome o espaço efetivado por meio da 

apropriação, ou seja, por meio das formas de consumo que se estabelecem entre turista, lugar 

visitado e a paisagem.  Essa última apresenta-se como porção visível do espaço e constitui um 

dos mais importantes elementos da atratividade dos lugares para o turismo. Não se pretende 

reduzir a complexidade do turismo à mera questão da paisagem. No entanto, sem a visão do 

turista, a paisagem poderia parecer extremamente limitada, necessitando complementar as 

informações e sensações do mundo externo. Portanto, encontra-se carregada de informações 

que embora incompletas, são pontos de partida para outras averiguações. Conforme Yazigi: 

 

A paisagem, indesvinculável da idéia de espaço, é constantemente refeita de acordo 
com os padrões locais de produção, da sociedade, da cultura, com os fatores 
geográficos e tem importante papel no direcionamento turístico. Não se trata de 
dizer que ela seja a única forma de atração, mas que pesa muito no contexto de 
outros fatores. [...] O turismo depende da visão (YÁZIGI, 1998, p.74). 
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1.2 - Paisagem – uma tentativa de revisão teórica... 

 

A partir das contribuições de Aristóteles, as formas que o mundo apresenta passaram a 

ter um novo significado. Em condições normais, nossa percepção das formas, passa, 

sobretudo pela visão, porém, muitos são os sentidos da paisagem que podem ou necessitam 

ser explorados e analisados, muito mais do que a visão pode alcançar. A paisagem 

caracteriza-se pela dimensão histórica, social, econômica, política e cultural. Nesse contexto, 

faz-se necessário a retomada da dimensão cultural no pensamento geográfico, sendo a 

paisagem, um dos diversos conceitos que vem sendo redescobertos, reestudados e revistos 

pela ciência.  

Diferentes abordagens têm sido feitas em torno desse conceito, inclusive por outras 

áreas do conhecimento, além da Geografia. Apesar de revelarem formas diferenciadas de 

entendimento e aplicação do conceito, alguns estudos apontam para certo consenso, a partir 

do momento que compreendem a paisagem como porções visíveis do espaço, mesmo 

existindo outros que consideram sons, cheiros (além das cores!) e paladar como elementos da 

paisagem. 

No Renascimento, a palavra paisagem traduzia uma nova relação entre os seres 

humanos e seu ambiente. Assim, estava intimamente ligada a uma nova maneira de ver o 

mundo, como uma criação racionalmente ordenada, designada e harmoniosa, cuja estrutura e 

mecanismo são acessíveis à mente humana e agem como guias para os seres humanos em suas 

ações de alterar e aperfeiçoar o meio ambiente. Vale registrar que essa percepção da natureza 

surgiu nas classes abastadas que possuíam tempo livre para atividades artísticas e culturais. 

 A paisagem urbana começou a ser retratada pela arte, depois da revolução industrial, 

que foi a grande responsável pela consolidação e expansão das cidades. Grandes obras 

urbanísticas, largas avenidas, bairros, teatros, foram fontes de inspiração para pintores e 
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escritores da época. Mais tarde, surgem os automóveis que também intervêm na dinâmica da 

paisagem urbana. A descoberta da fotografia, do cinema e, posteriormente, da televisão e 

vídeo tiveram um papel importantíssimo na evolução do conceito de paisagem, devido ao seu 

poder de reproduzi-la e associá-la a uma história.  

O entendimento da paisagem geográfica passou por duas fases distintas: no início do 

século XX, com a escola de geografia regionalista da França, no momento em que a paisagem 

era capaz de fornecer boa carga de informação sobre a organização social nela compreendida 

e em meados do século XX, com o avanço dos transportes e das comunicações, quando as 

paisagens perdem seus fundamentos locais para refletir as relações das redes de economia e 

sua simbologia.  

Para a Geografia, a emergência de uma concepção polissêmica se impôs já a partir da 

geografia alemã e das influências do racionalismo positivista, de um lado, e do idealismo e do 

romantismo, de outro. Sauer foi, sem dúvida, o mais importante difusor dessa nova 

abordagem. Ao incorporar o termo da geografia alemã em 1925, Sauer definiu a paisagem 

geográfica como o resultado da ação da cultura, ao longo do tempo, sobre a paisagem natural, 

mas afirma que “o estudo da paisagem cultural é, até agora, um campo preponderantemente 

não cultivado” (SAUER, 1927, p.235).  

Genericamente, pode-se dizer que, a partir de 1950, a paisagem geográfica deixa de 

ser local, regional e passa a conter uma série de signos que remetem a fluxos em conexão com 

o mundo. A retomada desse conceito se verificou após a década de 1970 e trouxe novas 

acepções fundadas em outras matrizes epistemológicas. Para Bertrand: 

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É numa 
determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 
instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialéticamente, 
uns sobre os outros, faz da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução (BERTRAND, 1971, p.45). 
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 Tuan (1980) definiu a paisagem a partir da ordenação de dois ângulos diversos de 

visão: a vertical, objetiva, que tem a paisagem como domínio que viabiliza a vida humana e a 

lateral, subjetiva, que considera a paisagem enquanto espaço de ação ou de contemplação. 

Segundo Sauer (1983) a paisagem é a união das qualidades físicas das áreas 

significativas para o homem e das formas como esta é utilizada. Estas paisagens, não deviam 

ser definidas apenas como uma cena que é vista por um observador, pois elas se tratam, de 

generalizações derivadas da observação de cenas individuais. Deste modo, a individualidade 

da paisagem só é reconhecível quando comparada com outras paisagens.  

 Portanto, da noção mais elementar de paisagem, tradicionalmente definida como uma 

extensão de campo que se vislumbra a partir de um ponto qualquer, o aspecto visível e 

perceptível do espaço, pode-se avançar para a compreensão de que qualquer definição 

"implica a existência de um observador, de alguém que contempla e analisa esta porção do 

espaço desde um ponto-de-vista determinado". (NOGUÉ I FONT, 1986, p.33). 

Da antiga concepção que relaciona paisagem e representação artístico-pictórica do 

mundo visível, herdou-se o atual significado de panorama, cenário, vista apreciada por um 

expectador que lhe confere um sentido, o que implica que o conceito de paisagem seja 

impregnado de conotações culturais e ideológicas. Nogué I Font ainda afirma que a paisagem 

“não é só o mundo tal e qual, é também uma construção, uma composição e uma forma de ver 

o mundo" (NOGUÉ I FONT, 1986, p. 36).   

Collot (1986) propôs a análise da paisagem enquanto aspecto visível e perceptível do 

espaço. O autor retomaria três elementos essenciais: o ponto de vista, a parte e a unidade de 

conjunto. O ponto de vista ocorre no momento em que se considera que a paisagem se 

confunde com o campo visual de seu observador, bem como o sujeito se confunde com o seu 

horizonte; a parte assegura a unidade da paisagem e o conjunto, dá coerência e convergência 

aos elementos que formam a paisagem, tornando-a significativa ao atribuir-lhe uma unidade 
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de sentido. A complexidade da paisagem e seus inúmeros significados têm permitido ao 

geógrafo falar de paisagem de uma forma muito livre, partindo da construção intelectual: 

paisagem profana, paisagem sagrada, paisagem vitrine, paisagem do medo, paisagem do 

desespero etc. 

Para Milton Santos (1991) “A paisagem é um conjunto de forma que, num dado 

momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o 

homem e a natureza”. Santos ainda usa a figura do palimpsesto para definir a paisagem que, 

segundo ele, são arranjos de forma em um determinado momento: 

 

A paisagem é um palimpsesto, um mosaico, mas tem um 
funcionamento unitário. Pode conter formas viúvas e formas virgens. 
As primeiras estão à espera de uma reutilização, que podem até 
acontecer; as segundas são adrede criadas para novas funções, para 
receber inovações. As funções que são mais suscetíveis de criar novas 
formas [...] (SANTOS, 1991, p.70).     

 

Segundo Luchiari (1996) as formas de uma paisagem, “são o resultado de processos 

passados ocorridos na estrutura subjacente [...] a refletir os diferentes tipos de estruturas, aí 

estão as diferentes formas reveladas, naturais e artificiais”.  

Se a paisagem vem sendo considerada uma imagem cultural, pode ser estudada através 

de vários meios e superfícies e cada um desses meios revela significados que os grupos 

humanos atribuem às áreas e aos lugares. Portanto, é um conceito valioso para a geografia.  

Neste fim de século, constatou-se que os geógrafos interessados no estudo da 

paisagem tiveram dificuldades em lidar com um conceito estabelecido para identificar áreas 

fisicamente e culturalmente homogêneas. Os mistérios, os mitos, as superstições e a intuição 

remetiam a uma natureza mágica e era preciso superar esta forma de apreensão. Não há 

paisagem sem o observador. A percepção visual é desta forma, uma condição fundamental 

para existência cultural da paisagem. Segundo Cosgrove (1998) “a paisagem lembra-nos que a 
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geografia está em toda parte, que é uma fonte constante de beleza e feiúra, de acertos e erros, 

de alegria e sofrimento, tanto quanto é de ganho e perda”. 

Segundo Holzer (1999), o conceito de paisagem foi considerado como objeto central 

de estudos geográficos, para depois assumir uma posição marginal, em detrimento de outros 

conceitos considerados como mais adequados às necessidades contemporâneas. Porém, ainda 

segundo o autor, em período recente, o conceito vem sendo retomado por diversos geógrafos, 

sempre atrelado ao contexto de uma revisão de todas as questões que fundamentaram a 

Modernidade que vem sendo profundamente reavaliadas. 

Para Gomes (2001), a paisagem, como representação, resulta da apreensão do olhar do 

indivíduo que por sua vez é condicionado por filtros fisiológicos, psicológicos, socioculturais 

e econômicos e da esfera da rememoração e da lembrança recorrente. Ao refletir os espaços, 

as paisagens revelam sua dinâmica, suas relações. Se o espaço é dinâmico, a paisagem é seu 

testemunho, tanto em função das relações sociais como também em decorrência da dinâmica 

natural. Tomada pelo indivíduo, a paisagem é forma e aparência.  

Cosgrove e Jackson (2003) enfatizam o caráter de construção cultural sofisticada do 

próprio conceito de paisagem. Segundo eles, o conceito de paisagem é ele próprio, um modo 

especial de compor, estruturar e dar significado a um mundo externo. Na maior parte das 

vezes, a ação do homem se dá sem preocupação com a paisagem que resultará e em outras 

vezes, sua ação é deliberada no sentido de criar paisagens carregadas de significados. 

 Corrêa e Rosendahl (2004) afirmam que a paisagem tem constituído em um conceito-

chave da geografia, pois é capaz de fornecer unidade e identidade à ciência, num contexto de 

afirmação da disciplina. Também ressaltam que a importância da paisagem na história do 

pensamento geográfico tem variado e que este conceito foi mesmo relegado a uma posição 

secundária, suplantada pela ênfase nos conceitos de região, espaço, território e lugar. Ainda 

segundo os autores: 
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Ela tem dimensão morfológica, ou seja, é um conjunto de formas criadas pela 
natureza e pela ação humana e uma dimensão funcional, isto é, apresenta relações 
entre as suas diversas partes. Produto da ação humana ao longo do tempo, a 
paisagem apresenta uma dimensão histórica [...]. Mas a paisagem é portadora de 
significados, expressando valores, crenças, mitos e utopias: tem assim uma 
dimensão simbólica (CORRÊA e ROSENDAHL, 2004, p.8). 

 

 

Seu verdadeiro conteúdo, de acordo com Luchiari (2004), só se revela por meio das 

funções sociais que lhes são atribuídas ao desenrolar da história. As paisagens construídas e 

valorizadas da sociedade revelam sua estrutura social e conformam lugares, regiões e 

territórios. O autor reforça que “a paisagem é a materialidade, mas ela é que permite à 

sociedade, a concretude de suas representações simbólicas” (2004, p.13).  

Berque (2004) ressalta que a paisagem é marca, pois expressa uma civilização, mas 

também é matriz, porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou 

seja, da cultura – que canalizam em certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e 

com a natureza e, portanto, a paisagem do seu ecúmeno. 

Se a paisagem é representação, não se esgota, reproduz-se, regenera-se, renova-se tal 

qual as sociedades. É por esse e outros motivos que a paisagem é um dos motores 

fundamentais para o turismo. É nela que o turismo encontra sua manifestação e o seu mais 

valioso recurso para difundir a oferta turística. A paisagem é, sem dúvida, um dos elementos 

fundantes do turismo, sendo considerada um notável recurso de acordo com a posição do 

observador.  

 

1.3 - Paisagem: uma leitura cultural a partir do Turismo 

 

O estudo da paisagem como um fator primordial para atividade turística ainda é pouco 

expressivo, considerando o quanto ela é importante e fundamental dentro do contexto da 
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atividade. Muitas vezes, descartamos o seu potencial em virtude de não compreendermos a 

sua real função.  

A geografia cultural de Sauer concentrou-se nas formas visíveis da paisagem, portanto, 

hoje, a considera como um texto cultural, mesmo reconhecendo que esse têm muitas 

dimensões oferecendo as possibilidades de leituras diferentes simultâneas e igualmente 

válidas. 

Desde a década de 1980, a paisagem tem estado presente entre as temáticas da nova 

geografia cultural, numa amplitude de abordagens que se ampliam, na tentativa de revelar o 

significado da paisagem a partir da prática social, pois a paisagem sempre representou, na 

abordagem cultural, a expressão material do sentido que a sociedade dá ao meio.  

Diante dessas novas abordagens, a discussão sobre paisagem é envolvida em novos 

conteúdos, resultantes da ampliação dos horizontes explicativos da disciplina pela 

incorporação de noções como percepção, representação, imaginário e simbolismo. Na 

realidade, “sendo a paisagem abordada geralmente pelo que se vê ela supõe necessariamente a 

dimensão do real concreto, e a representação do sujeito, que o codifica no ato da observação” 

(CASTRO, 2002, p.122). A paisagem como fruto dessa observação resulta de um processo 

cognitivo, mediado pela representação do imaginário social, carregado de simbologia.  

Essa dualidade de paisagem, real e simbólica, permite que, em sua manifestação 

concreta, se ofereça à análise do tipo positivista que localiza, mensura, classifica e descreve. 

No entanto, ela existe em relação a um sujeito coletivo: a sociedade que a produz, reproduz e 

a transforma em função de certa lógica.  

Toda paisagem tem uma individualidade, bem como a relação com outras paisagens e 

isso é também verdadeiro com relação às formas que a compõem. Segundo Sauer, em A 

Morfologia da Paisagem, a cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem cultural, o 

resultado. Ainda segundo o autor “com a introdução de uma cultura diferente, isto é, estranha, 
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estabelece um rejuvenescimento da paisagem cultural ou uma nova paisagem se sobrepões ao 

que sobrou da antiga”. (SAUER, 2004, p.59). 

De acordo com as idéias de Berque “é preciso compreender a paisagem de dois 

modos: por um lado ela é vista por um olhar, apreendida por uma consciência, valorizada por 

uma experiência, julgada por uma estática e uma moral, gerada por uma política e por outro 

lado, ela é matriz, ou seja, determina em contrapartida, esse olhar, essa consciência, essa 

experiência, essa estética e essa moral, essa política etc”. (BERQUE, 2004, p.86) 

A cultura imprime a marca que lhe é própria, possuindo um sentido que implica toda 

uma cadeia de processos físicos, mentais e sociais na qual a paisagem desempenha um papel 

perpétuo e simultâneo de marca e de matriz. Sendo assim, a cultura contribui para a 

interpretação do espaço e permite a articulação entre o imaginário e as “coisas do real”. 

Em cada época, o imaginário coletivo define a concepção social da natureza e a traduz, 

transformando-a em artefatos materiais e simbólicos, ou seja, em cultura, mas é no campo da 

identidade e dos processos identitários que a paisagem mais tem sido mobilizada. Sua 

tradução mais completa foi registrada na história pela elaboração do conceito de paisagem, 

que, longe de ser apenas um modelo abstrato de compreensão do meio, é, também, a 

materialidade por meio da qual a racionalidade humana organiza os homens e a natureza em 

territórios. Antes de tudo, é indiscutível o papel que ela desempenhou como componente na 

fixação das identidades nacionais. As culturas nacionais são compostas não apenas de 

instituições culturais, mas, também de símbolos e representações. Nesse sentido, a paisagem, 

sempre foi entendida como constitutiva e expressiva de caráter nacional. A esse respeito 

Meneses enfatiza:  

 

Falar de identidade não é pressupor uma harmonia capaz de produzir, por sua 
própria força, unidade e solidariedade.  Ao contrário, a instrumentalização da 
paisagem como vetor da identidade nacional muitas vezes fez-se no conflito. Pode-
se falar, sem excesso, em guerras de paisagens (MENESES, 2002, p.41).  
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A formação da cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização 

universais, promovendo uma cultura homogênea e mantendo instituições culturais nacionais. 

Eis uma das razões do conflito.  

Castells (2000) contribui teoricamente, ressaltando que a construção da identidade faz-

se com a participação dos atores sociais. E a esse respeito, a própria identidade é o processo 

de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado.  

Pelas vinculações com os processos identitários e a construção imaginária da nação, a 

paisagem fatalmente viria a se incluir entre os componentes do patrimônio natural. Durante 

muito tempo a paisagem foi tratada como monumento, aliás, a própria concepção de 

patrimônio deu-se a partir de um processo de monumentalização. Segundo Meneses: 

 

A monumentalização toma elementos da paisagem e os transforma em fetiches, por 
assim dizer sacralizados, dotados de valores próprios, como se fossem autônomos, 
imutáveis, independentes das contingências da vida sociocultural, independentes 
também do próprio contexto ambiental. O monumento é sempre algo que o entorno 
não é (MENESES, 2002, p.50). 

 

 

Para o turismo, a interpretação da paisagem é algo que deveria se tornar quase que 

obrigatório. A percepção visual é uma condição fundamental para a existência cultural da 

paisagem. Ressaltando as palavras de Meneses (2002) “a paisagem tem história, não é estável 

e sim dinâmica, portanto, objeto de conhecimento histórico”.  

Essa é, na verdade, a metáfora da paisagem - texto, a ser lido e interpretado como 

documento social e que vem se mostrando muito atraente para os geógrafos humanistas. Faz-

se necessário entender a paisagem como prática cultural, procurando identificar seus efeitos e 

o alcance no interior da sociedade. 
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Na atividade turística, há uma combinação entre o natural e o cultural, sendo que a 

cultura atribui significados àquele primeiro. Segundo Almeida (2004), são as atrações naturais 

e imagens que dão reputação ao lugar e determinam a escolha das destinações pelos turistas. 

Ainda segundo o mesmo autor: 

 

As atrações culturais são geralmente reagrupadas em patrimônio artístico, 
patrimônio sócio-cultural, eventos esportivos e artísticos e refletem uma identidade 
cultural, associam e estão associados ao ambiente cultural. A cultura contém em 
seu bojo a compreensão e leitura da natureza (ALMEIDA, 2004, p.19). 
 

 

O objeto turístico, assim como o valor cultural, não são imanentes. Aquilo que 

chamamos de bens culturais não tem em si sua própria identidade, mas, a identidade que os 

grupos sociais lhe impõem. O objeto turístico, portanto, é uma invenção pelo e para o turismo, 

responsável pela sua invenção.  

Para se entender melhor a relação da cultura com a invenção do objeto turístico 

primeiro, é interessante esclarecer que todos nós, ou quase todos somos, em um momento, 

turistas (KNAFOU, 1992).  Para o autor, a invenção do lugar turístico supõe um desvio da 

utilização tradicional do lugar e a incorporação ao lugar em questão de novos territórios, antes 

ignorados e negligenciados, integrando-os ao cotidiano da comunidade local. O lugar tornado 

turístico tem sua população de atores parcial e temporariamente transformada em 

espectadores. 

Cruz (2002) propõe uma reflexão interessante. Afinal, o que é uma paisagem turística? 

“As paisagens turísticas, só existem em relação à sociedade. Elas não existem a priori, como 

um dado da natureza [...] é a ação social que dá sentido às paisagens, não o contrário”.   

As culturas tornam-se subculturas dentro de um conjunto mais amplo. O mundo se 

transforma, pois numa rede de relações sociais, entre as suas diversas regiões existe um fluxo 

de significados, bem como de pessoas e mercadorias. É nisto que o turismo se revigora. 
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1.4 Paisagem e Turismo: imagem e imaginário  

 

          O turismo faz parte desse mundo de símbolos, idéias, sonhos e representações, 

pois é, antes de tudo, um conjunto de pré-concepções e percepções de imagens e valores de 

significados culturais, construídos por quem viaja antes mesmo da experiência realizada. 

Todo turista antes de chegar ao destino, já elaborou representações mentais dos lugares que 

vão ser visitados. Assim, o turismo não é somente feito de ritos como ele pressupõe, mas é 

ainda, um imaginário do espaço. E é este imaginário que dá sentido à circulação turística e a 

diferencia das outras formas de mobilidades. Yázigi (2000) lembra que o devaneio, a fantasia 

ou a imaginação seriam a essência da condição humana e fazem parte da excitação turística, 

sendo sabiamente manipulada por seus agentes. 

Muitas viagens acontecem devido a diversos motivos. Nesse sentido, as paisagens não 

se constituem em motivação principal, porém, encontram-se dotadas de informações. Essa é a 

questão que remete o turista à compreensão e ao relacionamento com as informações, 

inicialmente, reveladas pela paisagem. Almeida afirma que: 

 
 

Hoje o indivíduo procura cada vez mais ação, aventura, fantasia, nostalgia e 
exotismo. Algumas vezes é a ausência do conforto que se torna conforto. É o caso 
daqueles, por exemplo, que buscam experimentar a viver sensações extremas diante 
da natureza na montanha, na selva, em condições não vividas pela população local. 
Isto ultrapassa, desemboca, evidentemente, em mais um conforto em nível mental e 
psicológico, que corporal e físico (ALMEIDA,2004, p.22). 

 

 

As paisagens são muito variadas e cada uma atrai um tipo de turista. Se uma pessoa 

mora em uma região onde o clima é frio e neva durante sete dos doze meses do ano, uma 

paisagem que ilustra o sol, mar, calor será muito mais atrativa do que uma que oferece as 

mesmas condições climáticas de sua residência fixa. As culturas e o modo como elas podem 
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moldar as paisagens também são fatores de atração. As pirâmides do Egito, a muralha da 

China, a arquitetura magnífica de Veneza, entre tantos outros são paisagens que despertam 

curiosidade, além de serem únicas, pois foram concebidas por povos diferentes, com costumes 

e crenças distintas e contribuem, imensamente, para o turismo. Para Yazigi: 

 

 A paisagem, indesvinculável da idéia de espaço, é constantemente refeita de 
acordo com os padrões locais de produção, da sociedade, da cultura, com os fatores 
geográficos e tem importante papel no direcionamento turístico. Não se trata de 
dizer que ela seja a única forma de atração, mas que pesa muito no contexto de 
outros fatores (meio de hospedagem, bons preços etc.) O turismo depende da visão 
(YÁZIGI, 1998, p. 123). 

 

 

O olhar turístico que produz, reproduz e consome a paisagem tem especificidade que é 

preciso esboçar. Segundo Meneses, a visão é distinta em duas modalidades: 

 

A primeira é romântica, individual, solitária, em busca da contemplação silenciosa 
de uma natureza inédita e intocada, impregnada de mensagens de autenticidade, 
transcendência e a sensação de um prazer superior, que não está reservado a todos. 
[...] num outro pólo, o olhar coletivo solicita a presença de co-participantes que 
confirmem a pertinência de estar num lugar [...] e a correção dos valores que o 
turista atribui à paisagem (MENESES, 2002, p.47). 
 

 

Cada pessoa tem um julgamento de valor diferente ao se deparar com uma 

determinada paisagem. Se um turista decide passar um final de semana em um hotel fazenda 

vai passear no campo em dia ensolarado, nas montanhas, provavelmente, o que o chamará 

mais a atenção serão as diferentes colorações dos campos, as flores, o verde, a natureza e os 

animais. Já trabalhador rural que cultiva a horta do hotel sua preocupação é com a limitação 

do espaço cultivado, a proteção contra as pragas e animais e se o clima estiver muito quente 

poderá comprometer seu trabalho. Para a família desse trabalhador, atravessar as montanhas a 

pé ou a cavalo para ir à escola, ou comprar algo na venda da cidade mais próxima é um 

incomodo. Já no ponto de vista de um motorista de caminhão que passa de fazenda em 



 36

fazenda para apanhar a produção de leite e levá-la para a cooperativa na cidade, a paisagem 

pouco importa. Mas, se for questionado sobre o melhor trajeto e as condições da estrada, 

certamente, ele saberá informar com precisão. Ou seja, para cada observador, a paisagem tem 

um sentido, seja de contemplação, utilitarista, estética e até mesmo indiferença. Nesse 

contexto, o que merece atenção não é a dimensão econômica da paisagem, mas a 

transformação da paisagem em mercadoria.  

As implicações comerciais no consumo, seja de imagens, sejam de suvenires sempre 

tiveram um peso acentuado. As mercadorias e os objetos, segundo Carlos (2001), em vez de 

designar uma coisa simples, articulada com o universo da necessidade imediata, criam-se cada 

vez mais mercadorias que são estratégicas e políticas, como no caso específico do espaço. 

Esse mecanismo reduz a paisagem a meros símbolos abstratos que podem ser selecionados e 

recombinados infinitamente, segundo interesses imediatos ou predominantes. Transformada a 

imagem em mercadoria, os esforços dirigem-se a assegurar um consumo redutoramente 

visual. A mercadoria é algo vendável, mas os efeitos culturais são negativos, pois enfatiza um 

esvaziamento da cultura, como afirma Meneses: 

 

[...] esta qualificação implica em consciência, olhar crítico [...] concebida não como 
uma dimensão, mas como um segmento da existência, a cultura passa assim a servir 
de álibi para a lógica do mercado. É preciso repetir sempre que é só na lógica do 
mercado que emoção [...] e consciência se repelem e que o lazer só pode definir-se 
por negação (MENESES, 2002, p.56).  

 

 

 A paisagem, em nossa sociedade é mercadoria e, segundo Meneses (2002), negar 

esse caráter, seria uma utopia irresponsável. Isto não significa, porém, aceitar que a natureza 

da paisagem deva ser a de mercadoria. A paisagem-mercadoria tem por efeito alijar o 

habitante de seu consumo. Ele costuma desempenhar, em princípio, apenas o papel de 

intermediário ou vendedor, destruindo todos os nexos existenciais. Portanto, não se pode 
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negar que a paisagem deve destinar-se, primeiro, aos habitantes, sem detrimento, é claro, da 

partilha com os de fora. “Isto significa que políticas oficiais de preservação e valorização da 

paisagem que não passem pelo eixo do cotidiano e do trabalho, estão, já de início, 

comprometidas.” (MENESES, 2002, p.60).  

 Ressalta Carlos (2001) que os espaços de turismo e do lazer são visuais e presos 

ao mundo das imagens que impõem ao simulacro e reduzem a apropriação enquanto 

“mercadoria de uso temporário” definida pelo tempo do não-trabalho. O turismo representa a 

conquista de uma importante parcela do espaço que se transforma em mercadoria, tornando-se 

um novo e rentável ramo da atividade produtiva. Nesse sentido, os lugares passam a ter 

existência real em decorrência da trocabilidade por intermédio da atividade dos promotores 

imobiliários que servem do espaço como meio voltado à realização da reprodução. Segundo 

Carlos:  

 

[...] o espaço produzido enquanto mercadoria entra no circuito de troca, atrai 
capitais que migram de um setor da economia para outro, de modo a viabilizar a 
reprodução. Nesse contexto, o espaço é banalizado, explorado e as possibilidades 
de ocupá-los é sempre crescente, o que explica a emergência de uma nova lógica 
associada a uma forma de dominação do espaço que se reproduz [...] Desse modo, o 
espaço é produzido e reproduzido enquanto mercadoria reprodutível (CARLOS, 
2001, p.179). 

 

 

 A criação de espaços turísticos a partir das novas estratégias interfere na produção 

de novas centralidades. O turismo é uma atividade que depende estrategicamente da 

informação e da comunicação que adquirem o papel de veículo de difusão e geração de novas 

demandas até recentemente inexistentes ou inexpressivas do ponto de vista do mercado que se 

segmenta a cada dia, com destaque para o turismo de lazer em geral, o turismo cultural e o 

turismo ecológico. O desenvolvimento da informação e do marketing “inventa” lugares onde 

as pessoas devem passar as férias, influenciando o consumidor com a idéia de “paraísos 

terrestres”.  



 38

 As práticas recreativas, particularmente aquelas ligadas às viagens de lazer, 

representam formas de consumo do tempo livre em atividades programadas ou previstas em 

pacotes turísticos. Como afirma Rodrigues, “o lazer supõe o consumo do tempo livre com 

alguma atividade. O tempo de ócio foi gradativamente expropriado pela sociedade capitalista 

que cria a ideologia da necessidade do consumo do tempo livre.” (RODRIGUES, 1989, p. 

131).  

 O turismo representa a conquista de uma importante parcela do espaço que se 

transforma em mercadoria e o lazer se apresenta como campo fértil para a análise do consumo 

do espaço. O tempo livre, como tempo de não-trabalho, foi convertido em tempo de consumo, 

através de formas de lazer indissociáveis do ato de adquirir mercadorias e serviços, o que 

torna o próprio lazer uma mercadoria e o tempo privado em tempo social dotado de valor 

monetário.  

 Na medida em que o exercício dos lazeres também demanda espaços 

diferenciados, infra-estruturados ou reservados para esse fim, adquire também sua 

funcionalidade como veículo de consumo de uma outra mercadoria chamada paisagem, 

especialmente quando sua imagem está associada a mundos naturais selvagens, cenários 

espetaculares, culturas e costumes exóticos. Estas paisagens são capturadas pela lógica do 

mercado, tornando-se produtos turísticos, prolongando para o intervalo espaço-temporal do 

lazer o mesmo padrão de relações e ritmos sociais da produção e do consumo. 

Hoje em dia existem inúmeros recursos tecnológicos que transformam a imagem em 

verdadeiros paraísos para o futuro viajante. Os veículos de comunicação usam essa ferramenta 

com freqüência. A paisagem se modifica de acordo com o clima, o horário, a luz entre outros 

fatores. Essas variações também atraem pessoas diferentes.  

A paisagem não pode ser analisada fora dos valores coletivos, com suas representações 

e seus símbolos. Só é imagem, produzida pela sociedade e incorporada pelo imaginário social 



 39

porque reflete um real concreto no qual a Geografia se encontra em primeiro plano. Essa 

incorporação não se faz de forma direta, mas a partir de códigos e símbolos instituídos 

coletivamente. Este entendimento está contemplado na análise de Castro quando afirma que:  

 

A paisagem então se revela uma ligação essencial entre a geografia e o imaginário 
social, uma articulação entre a imaginação e o espaço, pois o imaginário reporta-se 
aos objetos geográficos e reflete, embora transformando, as relações que o homem 
estabelece com o espaço, criando uma materialidade para a memória coletiva e 
fundando o que podemos chamar de imaginário geográfico (CASTRO, 2002, p.124). 

 
 

  Nesse processo, representação e imaginário são elementos centrais. No primeiro, a 

natureza, que para a Geografia é compreendida como meio, não pode ser vista como um dado 

independente da representação social. Sendo assim, em qualquer abordagem do espaço e de 

seu processo de organização, que também reflete na paisagem, a natureza também é vista e 

interpretada por meio da representação que se faz dela. Essa representação pode ser definida 

como uma estrutura mental, relativamente geral e abstrata, a partir da qual pode se falar em 

um modelo, incorporado pelos indivíduos de uma sociedade.  

Para o turismo, boa parte de suas práticas é feita a partir do que é apreciada por meio 

de imagens. Porém, essas práticas não significam a realidade vivenciada, mas sim 

representações. A representação tem um duplo papel: um informativo e um operatório, 

contribuindo para um tratamento em conjunto das informações sociais e como guia 

indispensável à elaboração de condutas e de comportamentos específicos. Segundo Coriolano: 

 

As representações mentais construídas no turismo ocorrem a partir do momento da 
intenção da viagem e constituem um universo elaborado pelo imaginário, que vai 
ser desvelado na realização dessa viagem, quando se constroem novas 
representações (CORIOLANO,1998, p.97). 
 
 
 

  Nos lugares turísticos, os turistas contemplam as representações, as idéias da 

paisagem, dos objetos que foram e estão sendo internalizados por postais, folhetos, revistas de 
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viagens, televisão, etc. A natureza, independente do grau de transformação, está presente no 

imaginário social de toda história da humanidade. Diante disso, a paisagem também se remete 

ao problema do imaginário em função da simbologia que assume a representação da natureza 

dos mais variados grupos sociais. 

  Nessa análise, enquanto o espaço em geral é compreendido como fonte inesgotável de 

signos e símbolos do imaginário social e geográfico, a paisagem é interpretada através de suas 

particularidades.  

As correntes que reconhecem a imaginação como fontes de conhecimento desdobram-

se em algumas vertentes, que são definidas da seguinte forma por Castro: 

                       

 [...] na perspectiva do símbolo como base da representação humana; na da 
imaginação como objeto de reflexão que não pode ser excluído pela razão, como 
quer Sartre; ou fonte de criação, psiquicamente fundamental como aponta 
Bachelard; ou ainda com Castoriadis como alternativa aos limites impostos pela 
rigidez explicativa do materialismo histórico e seu conceito de ideologia (...) para 
Balandier o imaginário permanece mais do que nunca necessário, sendo de algum 
modo o oxigênio sem o qual toda a vida pessoal e coletiva se arruinaria (CASTRO, 
2002, p.126). 
 

 

Diante disso, tem sido consensual nas abordagens científicas, a incorporação da 

imagem, do simbólico e do imaginário como temas que devem ser considerados na busca do 

conhecimento. Segundo Coriolano (1998, p.102), “o imaginário ‘convocante’ sintetiza as 

pretensões, os objetivos que os núcleos turísticos buscam alcançar. Esse imaginário serve para 

orientar ações, direcionar as políticas, mobilizar a sociedade para as metas desejadas”. 

 Portanto, propõe-se entender que o imaginário social é também imaginário 

geográfico, pois a imaginação, embora fruto de um atributo humano, é alimentada pelos 

atributos espaciais e como nos afirma Chauí (1995) “quando o imaginário passa a ser social, 

chama-se ideologia” Nesse sentido, os objetos geográficos fazem parte do cotidiano 

individual e coletivo e participam da prática social que lhes confere valor simbólico. Todas as 
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transformações espaciais que promovem a moradia, circulação, etc., transformam-se em 

imagens, caminhos e representações da alma coletiva, constituindo, então, um modo de ser e 

de ter identidade com a terra. Há no imaginário social uma profunda relação concreta que se 

estabelece com o homem e com a Terra. É nesse sentido que as relações geográficas, tão 

complexas e tão simples, convidam o homem a atribuir à Geografia um tipo de animação e de 

fisionomia que faça reviver sua experiência humana, interior e social. Coriolano ressalta que: 

 

O imaginário enuncia uma forma de futuro a construir e, nesse sentido, é uma fonte 
geradora de ação. Projeta a utopia ou um conjunto de imagens, valores e 
expectativas que vão além da realidade, pois estão na esfera do potencial e do 
possível (CORIOLANO, 1998, p.103). 

 

De acordo com Corrêa (1998) todas as paisagens são simbólicas ou possuem 

significados simbólicos porque são produtos da apropriação e transformação do meio 

ambiente pelo homem.  Apesar da ligação entre o símbolo e o que ele representa poder 

parecer muito tênue, alguns são visíveis, outros quase imperceptíveis, mas, são capazes de 

reproduzir normas culturais e estabelecer os valores de grupos dominantes por toda uma 

sociedade. Segundo o autor:  

 

Os múltiplos significados das paisagens simbólicas aguardam decodificação 
geográfica. Os métodos disponíveis para esta tarefa são rigorosos e exigentes, mas 
não fundamentalmente esotéricos ou difíceis de apreender. Essencialmente, são os 
empregados em todas as humanidades. Um requisito é a leitura detalhada do texto, 
para nós a própria paisagem em todas as suas expressões (CORRÊA, 1998 p.108). 
 

 

Muitas vezes, o turista é induzido a confundir a imagem com a realidade, o que pode 

levá-lo a um estado de indefinição, frente ao controle que exercem os meios de comunicação. 

O forte poder de manipulação desses meios recai especialmente sobre aqueles que não 

possuem a capacidade de decodificar a imagem e analisá-la criticamente. O imaginário 

enuncia uma forma de futuro a construir e, nesse sentido, é uma fonte geradora de ação. 
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Projeta a utopia ou um conjunto de imagens, valores e expectativas que vão além da realidade, 

pois estão na esfera do potencial e do possível. Segundo Coriolano: 

 

Quando o imaginário passa a ser coletivo, sensibiliza as pessoas, toca as emoções, 
vontades e desejos. Somente de forma coletiva, começa-se a criar uma cultura do 
turismo. O imaginário não atinge apenas o racional, é capaz de despertar as 
vontades, as emoções e as paixões. [...] é capaz de transformar o real criando 
hipóteses que geram critérios para a atuação e identificação das ações turísticas a 
serem desenvolvidas nas comunidades de turismo (CORIOLANO, 1998, p.102-
103). 
 
 

A paisagem como cenário do encantamento é sinônimo de estímulos visuais e 

sensoriais das formas e outros atributos ambientais, estímulos sensoriais e corporais que 

sugerem ou insinuam, propiciando a condição material primária para a prática do “ritual” dos 

movimentos em extensão horizontal: caminhadas, passeios, trekking. Assim, as rochas e as 

águas, as distâncias e as variações topográficas são, ao mesmo tempo, objeto, meio e palco do 

ritual recreativo dos banhos, mergulhos, passeios e devaneios da imaginação geográfica dos 

ecoturistas, ambiente propício para a liberação de fantasias místicas de um novo 

espiritualismo ou esoterismo dos amantes da Nova Era. 

A outra face dessa mobilização dos desejos é a massificação do turismo na sociedade 

urbano-industrial e pós-industrial que faz do lazer e das viagens uma necessidade e apelo de 

consumo de bens e serviços. O turismo convencional mal disfarça a repetição rotineira da 

relação com o mundo, relação de uma subjetividade viciada e conformista frente a um mundo 

sedutor e atraente, porém perigoso.  

 O turismo ecológico preconiza uma relação ativa, vivencial com a paisagem e com 

seus habitantes. Por todo lugar onde se expande, existe a ameaça do desgaste dos ambientes 

naturais, provocados pela voracidade do consumo turístico da paisagem, que pode vitimar 

material e simbolicamente certos sítios consagrados ao consumo de massa, aniquilando os 
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recursos naturais e, ao mesmo tempo, a possibilidade da emoção estética e a integridade da 

experiência de “estar lá”.  

 O ecologista René Dubos também aponta para essa desnorteada fome de paisagens que 

excita o homem contemporâneo e que põe em risco a própria capacidade de obter o que ali se 

procura. “O fantástico aumento do interesse público por certas regiões selvagens torna cada 

vez mais difícil o desfrute de suas belezas. O ambiente selvagem é, portanto, mais um dos 

mundos que estamos perdendo. Perdendo, no caso, como vivência, embora o preserve 

fisicamente.” (DUBOS, 1980, p. 121). 

 Embora todas as modalidades de turismo de lazer estejam de alguma forma vinculada 

ao sentimento de que o modo de vida convencional e rotineiro, tipicamente pequeno-burguês, 

não satisfaz, é frustrante, e que os momentos de não trabalho devem ser “consumidos” de 

outra maneira, de preferência em outros lugares, o(s) turismo(s) ecológico(s), alternativo(s), 

de aventura, etc., nutre(m)-se de outros componentes de subjetivação, de uma imaginação 

ecológica que resgata alguns valores românticos, combinados com idéias inspiradas em 

descobertas ou especulações científicas contemporâneas, constituindo um universo de 

representações diferenciado, porém muito heterogêneo.  

 Das diferenças mais expressivas entre o turismo de lazer convencional e o turismo 

ecológico decorrem diversos critérios de seleção e diferentes itinerários de acesso ao objeto de 

desejo turístico que variam da paisagem como grande cenário de contemplação fotográfica 

(Cataratas do Iguaçu, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Farol da Barra, encontro das águas dos 

rios Negro e Solimões, etc.) até o consumo lúdico de pequenos recantos como as cachoeiras e 

grutas da Chapada Diamantina. O turismo explora, preferencialmente, o cenário como 

espetáculo visual como uma grande tela ou vitrine da natureza, embora também contemple 

outros atributos do meio ambiente como o calor e o sol do verão nas praias do Nordeste, o que 

implica a mobilização de outros sentidos, além da visão.  
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Por outro lado, o turismo ecológico, apesar de também operar com a dimensão visual, 

sugere aos seus praticantes uma “leitura” da paisagem, seu desfrute estético, a partir de novos 

códigos inerentes à emergência de novas sensibilidades ecológicas da atualidade e, 

consequentemente, a especial valorização de outros lugares “eleitos”, nem tanto pela 

grandiosidade dos cenários, que se desgastam com “a redundância das imagens” e dos olhares 

enfadonhos e ávidos dos turistas consumidores, mas pelo modo como estes podem se dar ao 

deleite do observador, não como uma mercadoria descartável, mas como territórios a 

desbravar, simbólica e fisicamente, numa forma de lazer que é um desafio. 

A complexidade da tarefa de compreender o mundo e a necessidade de perceber tanto 

os processos visíveis como aqueles decorrentes da simbologia dos lugares tem sido uma 

preocupação constante na Geografia, portanto, mas do que tentar qualificar um imaginário 

geográfico, a paisagem impõe a tarefa de interpretar a geografia contida no imaginário social, 

como um dos caminhos para compreender, o papel que as representações desempenham na 

organização do espaço. 
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CAPÍTULO II - POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

 

             Hoje em dia, tem se buscado adotar uma nova filosofia de desenvolvimento baseada 

não apenas no tipo convencional (lógica do desenvolvimento quantitativo e de crescimento 

indiscriminado), mas, principalmente, no desenvolvimento sustentável, sendo esse um 

processo de mudança social e elevação de oportunidades da sociedade, compatibilizando, no 

tempo e no espaço, o crescimento econômico, a conservação ambiental, a qualidade de vida e 

a equidade social. 

            Trata-se da emergência de um significado novo que faz parte de uma mudança 

fundamental de nossos pensamentos, atitudes e valores e de uma reorientação ética, 

promovendo uma reavaliação dos relacionamentos da sociedade com a natureza e do Estado 

com a sociedade civil, à luz de postulados interdependentes de equidade social, equilíbrio 

ambiental, bem estar econômico e alta determinação política. 

          O percurso histórico do desenvolvimento do capitalismo foi, em parte, o processo de 

contribuição e aprofundamento de uma territorialidade específica, a do Estado Nacional, 

expressão máxima de um espaço definido por e a partir de relações de poder. Essas relações 

estabelecem fronteiras, circunscrições, demarcações territoriais de abrangência de mercado, 

dando suporte às transformações materiais do espaço geográfico como garantia de articulação 

física e funcional das unidades de produção, circulação e consumo. 

          A questão das estratégias políticas de desenvolvimento se insere na relação fundamental 

entre território e Estado moderno que define sua natureza através do território cuja produção, 

organização e articulação são promovidas e executadas, embora não exclusivamente, pela 

ação do Estado, o que revela seu “poder infra-estrutural”. Este poder é definido, segundo 

Mann, (1992) como “a capacidade de realmente penetrar a sociedade civil e de implementar 
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logisticamente as decisões políticas por todo o seu domínio decorrendo daí seu poder 

autônomo em relação as classes e grupos de interesse”. 

          Para o entendimento sobre desenvolvimento é imprescindível verificar a relação 

existente entre o global e o local, na medida em que a globalização nada mais é do que a 

interação dos lugares via mercado mundial, concretizado, espacialmente, no território da 

cidade, rompendo fronteira de todo tipo, universalizando o consumo e alterando costumes. 

Então, se vive em uma condição planetária pontuada por intervenções locais e regionais, cujas 

intensas variações determinam a alternância e a imbricação do local e do global.  Sobre esta 

questão Ianni ressalta: 

 

[...] a sociedade global não se constitui de modo autônomo, independente e alheio à 
sociedade nacional: ela se planta na província, na nação, na região, ilhas, 
arquipélagos e continentes, compondo-se com eles em várias modalidades, em 
diferentes combinações (IANNI,1998, p. 57). 

 

 

          O lugar se recria na articulação do mundial que se concretiza com as especificidades 

espaços-temporais das reterritorializações. Do lugar fluem as diferenças e ao lugar reflui, 

simultaneamente, a mundialização. Cada lugar se apropria do espaço segundo as formas e os 

ritmos próprios da vida econômica, política, social e cultural. 

         A incorporação de projetos diversos, de iniciativas de desenvolvimento e de geração de 

empregos em nível local, de forma coerente com as demandas reais, constitui um tipo de 

intervenção nas quais as políticas sociais deveriam superar seu freqüente enfoque meramente 

assistencial e se converterem em alavancas de desenvolvimento produtivo com equidade 

social e sustentabilidade ambiental.  

  Para Moraes, (1994) “as políticas públicas podem ser agrupadas em três grandes 

campos: político econômico (cambial, financeira, tributária, etc.), políticos sociais (educação, 

saúde, previdência, etc.) e políticos territoriais (urbanização, regionalização, transportes 
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etc.)”. Entretanto, toda política é imbuída de intencionalidade e de ideologia e uma política 

setorial revela uma forma de o poder público ver, pensar e se posicionar no mundo.  

 As iniciativas atuais de desenvolvimento que buscam reduzir a pobreza estão 

priorizando alguns aspectos que eram poucos explorados nas concepções de desenvolvimento 

relacionados com crescimento econômico. O desenvolvimento está mais direcionado para 

resultados qualitativos do que para quantitativos. Segundo Rodrigues: 

 
 
Há uma preocupação em valorizar as características ambientais, econômicas, 
geográficas, sociais e culturais, como também respeitar e incentivar a participação 
da sociedade local para torná-la auto-suficiente, ou seja, ampliando a liberdade da 
população por meio do acesso a recursos públicos e privados. Essa perspectiva de 
desenvolvimento tem como pano-de-fundo a preocupação em reduzir a 
dependência da periferia em relação ao centro, tornando-a mais ativa e autônoma 
no processo de desenvolvimento (RODRIGUES, 2003, p.39). 
 

 

 Nesse sentido, um conjunto de ações deliberadas pelo poder público, em torno do 

objetivo de ordenar o desenvolvimento da atividade turística, pode ser revelador de uma 

política pública para a atividade. Uma política voltada para o turismo pode ser entendida 

como um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, 

no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar e/ou dar continuidade ao 

pleno desenvolvimento da atividade turística num dado território. 

  Assim sendo, uma política pública setorial, como as políticas de turismo, não têm 

de ser concebida, necessariamente, sob essa designação. Toda diretriz ou estratégia instituída 

pelo poder público comporá com o conjunto de medidas estabelecidas com a mesma 

finalidade, a política governamental. Com base em Duarte, conclui-se que: 

As políticas públicas de turismo geralmente se baseiam nas potencialidades 
turísticas que determinados objetos existentes no território de sua ação/jurisdição 
possuem. Contudo, nem sempre esses são percebidos, mesmo pelos gestores, como 
turísticos, implicando em alguns casos em sub-aproveitamento do potencial 
turístico do lugar. O desenvolvimento do turismo local deve decorrer de medidas 
envolvendo os diversos atores locais, de forma síncrona, na promoção turística 
(DUARTE, 2003, p.133). 
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 É fato que existem projetos e leis que incentivam o desenvolvimento regional e 

ambiental com base no turismo, isto em escala nacional e local, buscando sempre novas 

abordagens do desenvolvimento em suas múltiplas faces: a questão da pobreza, a conservação 

ambiental, a problemática de patrimônio. Hoje, existe uma tendência, não só no Brasil, mas 

mundialmente, de entender o turismo segundo uma nova visão estratégica de 

desenvolvimento que vem trabalhando na direção de se buscar todas as potencialidades locais, 

através de estudos dos fatores internos à região, capazes de transformar um impulso interno de 

crescimento econômico para toda a sociedade. É o que a ciência geográfica trata de ações 

locais que afetam o global. Ressalta Oliveira: 

 

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e 
transformações de ordem econômica, política e, principalmente humana e social. 
Desenvolvimento nada mais é que o crescimento (incrementos positivos no produto 
e na renda) transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser 
humano, tais como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, 
dentre outras. (OLIVEIRA, 2002, p.40)  

 

Segundo Lima e Oliveira (2003), pensar em desenvolvimento regional é, antes de 

qualquer coisa, pensar na participação da sociedade local no planejamento contínuo da 

ocupação do espaço e na distribuição dos frutos do processo de crescimento. Se existe o 

distanciamento entre a vontade popular e vontade política dos governantes fica explicitada em 

áreas de ocupação irregulares, principalmente em áreas de proteção ambiental. Nestes 

cenários, o interesse tradicional dos governos coincide com os interesses das elites: expulsar 

os intrusos por meio da urbanização. A crença é de que os moradores do local, sem ser 

ouvidos, estão “naturalmente” dispostos a aceitar a urbanização da área porque “querem 

progredir”. Acredita-se também que a urbanização proporcionará desenvolvimento e 

felicidade para os moradores do local, porém é preciso um planejamento sério capaz de suprir 

as necessidades locais.   
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O planejamento do turismo deve envolver a população local, o governo, as agências de 

turismo, respeitar a cultura e os recursos naturais da área. Ao iniciar um projeto há 

necessidade de realizar análise integrada do meio ambiente, da sociedade, da economia, dando 

enfoque distinto aos diferentes tipos de turismo. 

Quando o turismo é planejado, pode ser um fator na conservação do meio ambiente. 

Uma paisagem com atributos próprios, vegetação, vida animal, e sem poluição atmosférica ou 

hidrográfica, oferece a maioria dos recursos que atrai os turistas, e ainda estes diferem do 

cotidiano, visto que a busca pelo verde (ecoturismo) está em alta, em todo o mundo. 

Igualmente importante é o planejamento para o desenvolvimento do turismo cultural, a fim de 

conservar a herança cultural de uma região. Sítios arqueológicos e históricos, estilos 

arquitetônicos, danças, músicas, costumes e valores, toda essa herança cultural oferece 

atrativos para os turistas e podem também ser seletivamente conservados e realçados pelos 

turistas ou degradados por eles, dependendo de como seja o perfil destes turistas. Segundo 

Mendonça: 

O homem é a um só tempo, obra e artífice do meio que o rodeia, o qual lhe dá 
sustento material e a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e 
espiritualmente. Na longa e tortuosa evolução da raça humana neste planeta, 
chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e tecnologia, o 
homem adquiriu poder de transformar, de inumeráveis maneiras e numa escala sem 
precedentes, tudo quanto o rodeia. Os dois aspectos do meio ambiente, o natural e o 
artificial, são essências para o bem estar do homem e para o gozo dos direitos 
humanos fundamentais, incluindo o direito a própria vida (MENDONÇA 1993, p. 
48).  

 

 Para que a atividade turística alcance resultados anuais positivos, levando-se em 

consideração o propósito de estimular o seu desenvolvimento sustentável, são necessárias 

ações planejadas envolvendo o governo - como agente integrador e facilitador desse processo 

- e a iniciativa privada - na condição de agente empreendedor das atividades econômicas. Faz 

necessário que o poder público incentive as iniciativas privadas para investir no turismo, 

viabilize investimentos financeiros para melhoria da infra-estrutura e divulgação dos atrativos 
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turísticos e suas potencialidades, capacitando e envolvendo a comunidade local para ser um 

agente participativo do turismo. Também compete ao mesmo, fazer diagnósticos, mapeando 

os potenciais e atrativos turísticos para propor medidas de sustentabilidade sócioambiental. 

  Ressaltando as palavras de Braga (2003) “o turismo, em primeiro momento, visa 

ao crescimento econômico e, quando planejado, proporciona desenvolvimento e bem estar 

social da população, gerando emprego, melhorando as infra-estruturas, valorizando as culturas 

e os costumes e preserva os recursos naturais”. E ainda Almeida e Duarte relatam que: 

 

As políticas de turismo estão e devem estar integradas nas políticas sociais, 
econômicas e ambientais. Daí serem concebidas, planejadas e executadas numa 
perspectiva global levando em conta os interesses e as atribuições da iniciativa 
pública e privada. E devem refletir as aspirações legítimas das pessoas do lugar na 
definição do tipo de turismo que elas querem e como participam dessa atividade e 
nela se inserirem (ALMEIDA e DUARTE, 2003, p.169).  
 
 

Contudo, tanto no setor privado como no público, há uma grande dificuldade em 

desenvolver projetos na área do turismo devido a falta de fontes financiadoras e de pessoas 

que possam preparar projetos e viabilizar recursos. 

2.1 A importância do planejamento turístico 

Um planejamento turístico deve maximizar os benefícios sócio-econômicos e 

minimizar os custos, visando o bem estar da comunidade receptora e a rentabilidade dos 

empreendimentos do setor.  

O planejamento, enquanto processo contínuo origina o plano, documento que 

apresenta as decisões a serem efetivamente tomadas, logo, "[...] planejar não é agir" 

(FERREIRA, 1983, p.21). Talvez a maior crítica que se faça ao planejamento seja justamente 

sua aplicabilidade, em decorrência da divisão entre quem planeja e quem executa.  
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Na esfera do planejamento e gestão do território há quem defenda, com garra, o 

discurso da sustentabilidade como norteadora da tomada de decisões. Ressalta-se que o 

planejamento pode partir para outros enfoques, principalmente o desenvolvimento sócio-

econômico, com a minimização da desigualdade (a distribuição de renda, a igualdade social, e 

na implantação da infra-estrutura...). Seguindo esta linha de pensamento, Yázigi (1998, p.121) 

tece um interessante comentário: 

  
 

[...] de pouco adianta que o município entre na frente turística se, 
simultaneamente, não estiver combatendo seus adversários, a 
pobreza, a degradação do território, as tecnologias erradas ou o mau 
uso da memória. Construir casas de operários com dignidade, 
produzir bens segundo padrões aceitáveis, discutir e aprimorar a 
relação dos diferentes grupos sociais em sua relação espacial, a apoiar 
as tradições que garantem suas vidas, controlar a avidez dos 
especuladores e loteadores e, dezenas de outras coisas aparentemente 
sem relação com o turismo, são as formas mais legítimas de abraçá-lo 
com muito sucesso (YÁZIGI, 1998, p.121). 

  

 

A partir do pressuposto de que o planejamento e a gestão do território orientam-se pela 

minimização dos impactos negativos que venham a degradar/poluir o ambiente ou ainda 

prejudicar a qualidade de vida da população e agravar as desigualdades, intensificando os 

problemas já existentes, o desafio do desenvolvimento sustentável é tentador.  

Com enorme crescimento nos últimos anos, o turismo tornou-se uma das áreas que 

mais oferecem novos empregos, contudo cresceu desordenadamente e agora necessita 

urgentemente de uma intervenção, para que áreas degradadas sejam recuperadas e áreas em 

perfeito estado sejam preservadas.  

Para garantir a qualidade da atividade turística, a solução é colocar em prática alguns 

dos principais objetivos do planejamento turístico: prover os incentivos necessários para 

estimular a implementação de equipamentos e serviços turísticos, tanto para as empresas 

públicas como para as privadas, minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o 
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turismo se estrutura e proteger aqueles que são únicos, capacitar os vários serviços públicos 

para atividade turística, a fim de que se organizem e correspondam favoravelmente quando 

solicitados, garantindo a introdução e o cumprimento dos padrões reguladores exigidos da 

iniciativa privada e que a imagem da destinação se relacione com a proteção ambiental. O 

resultado esperado por parte dos órgãos planejadores do turismo é de que as cidades 

receptoras consigam a sustentabilidade econômica, preservem a cultura e o meio ambiente e 

garantam a aprovação por parte da comunidade. 

No decorrer dos anos percebeu-se sua relevância na dinâmica territorial e em sua 

apropriação. Turismo e território apresentam uma relação intrínseca e ela pode ser 

vislumbrada sob três formas: áreas emissoras, áreas receptoras e os corredores de 

deslocamentos, que na concepção de Rodrigues (2001, p.43), produz o espaço turístico. Desta 

forma, cria-se um território-rede, como sugere Souza (1995), onde os pontos emissores e 

receptores correspondem aos nós e as vias de deslocamento, isto é, transporte, são os raios ou 

arcos.  

Afirma-se, sobretudo, que o fenômeno turístico reside nas áreas receptoras, a qual se 

torna um lugar turístico. Para Carlos (2000), "A indústria do turismo transforma tudo o que 

toca em artificial, cria um mundo fictício e mistificado de lazer, ilusório onde o espaço se 

transforma em cenário, é espetáculo para uma multidão amorfa". No entender da autora, o 

turismo produz espaço, mas não deve ser confundido como uma indústria sem chaminés. 

 O turismo é antes de tudo uma prática social confundida com um setor ou prática 

econômica. É um agente transformador do lugar, por requerer deslocamento no espaço e o 

estabelecimento de estruturas que dêem suporte a ele. E essas estruturas, tidas como 

transformações/adaptações no espaço inserem-se numa discussão sobre a atuação do setor 

público e privado e os impactos dos mesmos.  
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Como atividade social, o turismo reflete múltiplas relações entre os atores envolvidos 

e os cenários nos quais se desenvolve não perdendo de vista o seu pensar global, mesmo 

porque na contemporaneidade com os progressos continuadas da técnica, da ciência e da 

expansão em ritmo acelerado da informação, via comunicação, o mundo parece ter se 

reduzido, ainda que virtualmente. Entretanto, isso bastou para mundializar padrões, culturas, 

modos de ser, agir e sentir. O despertar do terceiro milênio criou diferentes e novas 

perspectivas para o mundo do trabalho e para o tempo livre, e o turismo encontra-se no 

epicentro de parte dessa revolução.  

O turismo atua no campo psicológico, no imaginário do indivíduo, mostrando-se como 

a realização de seu desejo de experienciar novos lugares e culturas, de um encontro com um 

inusitado, o exótico, uma paisagem diferente daquela do seu cotidiano. O mito de uma 

natureza intocada também é perseguido. Assim, essa esfera imaterial, e insira-se nisso a 

política - enquanto atuação subjetiva materializa-se no espaço criando formas, numerosas 

territorialidades, que define usos do território marcado por relações de poder.  

Por tal característica, vê-se que o tratamento analítico da questão turismo pode 

conduzir-se pela fenomenologia ou pelo marxismo, não obedecendo ao rigor de um método 

ou outro. O tripé de inter-relações marxista calcada na política, o econômico e social continua 

no computo da análise. A idéia da geração renda/riqueza produzida pela atividade turística 

tem inspirado diversas pesquisas em todo o mundo. 

 Nas políticas governamentais vê-se que o turismo é tratado como o despontar de um 

importante nicho de mercado e que proporciona rendimentos financeiros, receitas estatais, 

geração de empregos etc, um negócio frutífero ao empresário capitalista, como também ao 

pequeno produtor familiar (considerado por alguns como camponês), visto que a prática do 

turismo rural pode revitalizar sua propriedade e propiciar uma renda que não seja a da 

produção agropecuária, necessariamente. Tem-se a produção do espaço e sua territorialização.  
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Uma questão importante e quem sabe a mais preponderante para o planejamento do 

ambiente turístico é relacionada a noção da escala, sendo necessária a análise segundo aquilo 

que compete a cada instância. De acordo com as idéias de Santos (2002), a análise escalar 

geral deve se ocupar daquilo que homogeneíza os países, a economia, estabelecendo uma 

relação de dependência entre os mesmos. Essa escala é, muitas vezes, regulada pelas 

resoluções da OMT. A escala nacional preocupa-se com as novas conjunturas apresentadas 

pela economia interna do país e sua repercussão para a sociedade e o espaço. Segundo Santos: 

 

Nessa escala de planejamento, vemos o papel crucial da Empresa Brasileira de 
Desenvolvimento do Turismo (EMBRATUR), responsável por grande parte de 
nossa política nacional do turismo. Os profissionais da área de Turismo devem 
acompanhar e também propor idéias dessa escala de planejamento (SANTOS, 
2002, p.105). 

 

 

As escalas regional e local estão mais voltadas a encontrar contradições internas a um 

território ou lugar, provenientes do nível de desenvolvimento econômico de cada região e 

interesses direcionados. E ainda citando Santos: 

 

É justamente nessas escalas onde o papel do planejador turístico é fundamental. 
Nesse momento o planejamento é um instrumento inigualável para efetivar 
políticas e economias direcionadas ao turismo para o desenvolvimento regional e 
local [...] Essa lógica do desenvolvimento e planejamento do ambiente turístico 
também impõe uma nova forma de entendimento das diferenciações regionais, em 
que a partir disso a região torna-se novamente objeto de estudo das desigualdades 
sociais, provocadas por essa diferenciação de desenvolvimento tecnológico 
(SANTOS, 2003, p.195-196). 

 

  O turismo remete a um universo complexo de relações e interesses. O meio é 

impactado, as comunidades, também, daí a necessidade de se pensar o planejamento da 

atividade e a gestão territorial via políticas públicas, principalmente. Entretanto, o poder 

privado também se constitui como um grande colaborador no estabelecimento de estruturas e 

organização espacial. Na atualidade para o desenvolvimento da atividade turística o slogan 



 55

dominante tem sido "pensar globalmente e agir localmente", significando que a 

simultaneidade das transformações e inovações nas várias partes do mundo deve estar 

implícita nas estratégias/decisões que visem o desenvolvimento e/ou a integração regional.  

Para a implementação da atividade turística não se pode afirmar que os mecanismos de 

controle e gestão territorial sob a atuação do poder público sejam mais ou menos eficazes que 

os mecanismos de mercado. Todavia, é certo que o modelo estatal ou tecnocrata de regulação 

carece, muitas vezes, de equipamentos necessários para a fiscalização/monitoramento das 

atividades, bem como pessoal e fundo e em muitos momentos, a ação do Estado tem se 

mostrado resumida, atuando com aberturas de créditos e a definição de roteiros de “produtos 

turísticos”, como é chamado no Plano Nacional de Turismo (2003-2007), dando espaço para a 

crescente iniciativa privada. Contudo todos os segmentos são importantes e um necessita do 

outro. Somente a interação dos setores pública, privada e da comunidade pode levar a uma 

estratégia de desenvolvimento do turismo. 

Entendendo desta forma o planejamento mostra-se como a preparação para a gestão 

futura de um território. Conhecer os atores sociais envolvidos na área a ser abarcada pelo 

planejamento territorial faz-se imprescindível, partindo-se do pressuposto de que estes vão 

interagir diretamente sobre as propostas elaboradas e contidas no plano. 

Segundo Molina e Rodriguez (2001) “O planejamento é o resultado de um processo 

lógico de pensamento, mediante o qual o ser humano analisa a realidade abrangente e 

estabelece os meios que lhe permitirão transformá-la de acordo com seus interesses e 

aspirações”. O planejamento não deve ser unilateral, ele precisa ser pensado no âmbito da 

coletividade. Requer este pensamento lógico para análise de maneira sistemática das relações 

de causa e efeito, tentando criar, em pensamento, cenários futuros para prever/prevenir seus 

impactos. Através do planejamento consegue-se não só resolver ou minimizar os problemas 
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de hoje, como também evitar os problemas futuros, por meio de estratégias e estabelecimento 

de metas.  

Portanto, entende-se o planejamento como sendo dinâmico devido ao dinamismo do 

território, e este dinamismo ocorre  por conta dos agentes que agem sobre ele e de suas 

relações sociais. Molina e Rodriguez (2001) chamam atenção para a complexidade inerente ao 

planejamento para o desenvolvimento, pelo esforço desse tratamento interdisciplinar. 

Também afirmam que o turismo não pode ser objeto do conhecimento científico a partir da 

perspectiva isolada de cada uma delas e, que ultimamente tem se desenvolvido análises com 

base na "Teoria Geral dos Sistemas”.  

Sendo o turismo uma prática social crescente na atualidade, discuti-lo sobre a 

perspectiva do planejamento e gestão do território mostra-se importante, pois tanto o meio 

como as comunidades são impactadas. E esperando-se auferir rentabilidade com a atividade e 

uma não degradação do meio, o planejar com sistematização e diálogo com todos os 

envolvidos  deve ser buscado. As normatizações e a esfera política também não podem ser 

marginalizadas, caso se busque maximizar os benefícios com a atividade. 

  O turismo de maneira geral está diretamente ligado ao espaço municipal, já que é 

exatamente deste território que os turistas se apropriam. Apesar da área urbana não ser o 

único território do turismo é, sem dúvida, a mais importante, visto que a cidade é o lugar, por 

excelência, do conjunto do encontro sociocultural (CASTROGIOVANNI, 2000). Assim, o 

processo de planejamento deve buscar traduzir alguns desejos e vontades da população 

urbana, em princípios e diretrizes gerais que deverão ser alcançados mediante o cumprimento 

de regras e por meio de instrumentos de gestão, buscando oportunizar um ambiente 

"harmônico" e superar problemas existentes levando em conta os potenciais sociais, 

econômicos e ambientais. 
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Ao considerar esses potenciais para a superação de problemas, e com foco no 

desenvolvimento local, a atividade turística vem sendo apresentada, constantemente, como 

alternativa para um desenvolvimento socialmente mais justo, economicamente mais viável e 

ecologicamente mais correto.  

A atividade turística possui uma importância que vai muito além dos argumentos que 

giram torno da geração de empregos, da captação de divisas e do lucro para o setor de 

serviços e que reside, não somente nas estatísticas apregoadas, mas, sobretudo, na sua 

incontestável capacidade de movimentar grupos sociais e condicionar o ordenamento de 

territórios com vistas a sua realização. 

Os municípios e, principalmente, suas áreas urbanas, revelam-se, por sua vez, como 

obra de arte viva resultante das características geográficas, dos fatos históricos e das 

influências culturais que lhes deram origem, onde se percebem cores, texturas, hábitos, 

costumes, história, memória e toda uma gama de detalhes que tornam sua paisagem muito 

significativa e a experiência turística muito enriquecedora. 

 

2.2 Um Pequeno Esboço das Políticas Públicas de Turismo no Brasil 

 

  A preocupação  com a política do turismo no Brasil é recente, mais precisamente na 

década de 50, marcando assim, o início da história do turismo organizado no país. Naquela 

época as classes sociais cresciam e organizavam-se nos centros urbanos, que aos poucos, 

começariam a incorporar entre os seus valores socioculturais, a ideologia do turismo e do 

lazer.  Segundo  Becker, (1995) “o potencial do turismo no Brasil foi alargado nos anos de 

1950, como decorrência da repercussão da implantação da indústria automobilística, que 

marcou definitivamente a ascensão das rodovias como matriz principal aos transportes”. 
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Então, o Estado viria a assumir tarefas  variadas, direcionadas à organização, 

desenvolvimento e expansão do turismo nacional.  

O marco na história das políticas do turismo no Brasil foi a criação da Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) em 1966, tendo por finalidade formular, coordenar e 

fazer executar a Política Nacional do Turismo através de planejamentos e indicação de obras 

necessárias. Contudo, Cruz relata que:  

 

 Uma política de turismo de verdade, ou seja, que tem objetivos, diretrizes e 
estratégias claramente estabelecidas, que abarca o turismo em toda sua 
complexidade e que, efetivamente, sai do papel, nós somente conhecemos na 
década de 1990, durante o primeiro mandato do governo FHC. Nunca antes, no 
Brasil, uma Política Nacional de Turismo (PNT) teve a visibilidade da instituída 
por esse governo (CRUZ, 2002, p. 31).    
 

Tomando por base estas concepções acerca  da história das políticas públicas de 

turismo no Brasil, pode-se notar que são recentes, também, em relação à exploração do 

turismo no país, ou seja, primeiro os lugares foram exaustivamente vendidos para os 

“consumidores do lazer” e após este consumo e apropriação do espaço pelo turismo, é que se 

pensou no ordenamento desses lugares a partir de políticas, e, é neste momento que surgem os 

primeiros trabalhos nesta área.  

 A visão economicista e salvadora da própria economia prevalecem na leitura do 

turismo e domina grande parte da literatura produzida principalmente pelos órgãos oficiais 

nacionais e internacionais de controle e organização da demanda do fluxo turístico e também 

presente em alguns centros de investigação. Com isso, pode-se afirmar que os Estados 

nacionais incorporaram em sua balança comercial o turismo como gerador de divisas, porém, 

na sua essência ontológica, isto ajudou a restringir o avanço de seu estudo, empobrecendo a 

discussão acadêmica.  

A EMBRATUR, unidade administrativa que pertencia ao Ministério da Indústria e 

Comercio, alcançou realce na sua atuação internacional, pois, querendo influir junto aos 
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órgãos internacionais, a fim de poder influenciar nos fluxos do turismo receptivo para o 

Brasil, participou de uma série de encontros internacionais. O que se percebe diante das 

políticas territoriais que vem sendo implantadas no Brasil e na Bahia em particular, é a 

adaptação de modelos externos. Estes modelos de espaços turísticos, na sua maioria estão 

totalmente desvinculados do entorno, mas, continuam  se reproduzindo mundialmente. 

O Brasil fez também a apologia ao milagre brasileiro, sendo o turismo a solução para o 

desenvolvimento do país, sem perceber que essa onda é dada pelo maremoto do capital que, 

para se auto-reproduzir, necessita agitar suas águas em prol da ampliação da mais-valia. 

Nesse sentido, o avanço do turismo, no mundo e no Brasil deve-se ao interesse do 

capital, portanto investe-se no turismo receptivo como a base de todo e qualquer planejamento 

turístico, por isso o tempo livre que pode ser usufruído pelo lazer e/ou turismo torna-se uma 

mercadoria a ser oferecida no mercado para ser consumida e paga em dólar.  

Os planos de turismo elaborados pela EMBRATUR, de 1966 até 2003, pecam pela 

mesma tentação: dar prioridade e privilégios para o turista estrangeiro. Estes ditam as regras e 

a hospitalidade exigida pelo capital em detrimento ao turista nacional que se submete a uma 

hospitalidade globalizada. Considerando o turismo como atividade econômica, o desejo é 

trazer estrangeiros que vão aumentar o bolo dos recursos do país.  

O governo Médici, com o programa “Metas e Bases para a Ação do Governo”, mais 

uma vez, traduz a proposta inicial dos planos nacionais, destacando o turismo receptivo como 

a ênfase principal e de importância fundamental para qualquer política de turismo.  

Ao longo dos últimos dez anos, o Brasil começou a preocupar-se com o planejamento 

e a exploração do turismo e com isso foram criados vários programas  para ajudarem na 

ordenação e planejamento do turismo no país com a ajuda e apoio do Banco Internacional de 

Desenvolvimento (BID), baseados em modelos turísticos externos. Essa iniciativa 

possibilitou  que fossem aplicados nos últimos cinco anos, volumosos investimentos em obras 
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de infra-estrutura básica (rodovias), transformando a fisionomia de vários  lugares turísticos 

do Brasil e da Bahia.  

Neste trabalho, considerou-se importante mencionar alguns programas,  

principalmente os que dizem respeito diretamente  ao desenvolvimento do turismo na Bahia 

entre eles o Plano Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT e o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo PRODETUR/NE.  

 

 2.2.1 O Programa Nacional de Municipalização do Turismo -  PNMT  

 

Criado em março de 1992, o Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT) é um programa desenvolvido e coordenado pela EMBRATUR, mediante a adoção da 

metodologia da OMT, adaptada à realidade brasileira.  

O Programa tem como propósito implementar um novo modelo de gestão da atividade 

turística, simplificado e uniformizado, para os Estados e Municípios, de maneira integrada, 

buscando maior eficiência e eficácia na administração da atividade turística, de forma 

participativa.   

 Nesse sentido, visa a conscientização, sensibilização, estímulo e a capacitação dos 

monitores municipais, para que reconheçam a importância e a dimensão do turismo como 

gerador de emprego e renda, conciliando o crescimento econômico com a preservação e 

conservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural. Espera-se como resultado, a 

participação e a gestão da comunidade no Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável.  

 A proposta central do programa é que os municípios elaborem seus próprios planos de 

desenvolvimento turísticos. Porém precisa de uma discussão mais ampla, na medida em que 

muitos municípios, dotados de potencial turístico, não têm pessoal capacitado para planejar e 
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desenvolver de forma sustentável esta atividade, bem  como a infra-estrutura necessária para o 

desenvolvimento satisfatório do turismo, sem que haja maiores prejuízos para o meio natural 

e social, no qual estão inseridos os municípios.  

Diante disso, é de fundamental importância que haja um trabalho de capacitação 

voltado para os municípios envolvidos antes da promoção do turismo, pois este só poderá 

produzir benefícios sociais, econômicos, históricos, culturais e ambientais, se for planejado e 

gerenciado dentro de um contexto regional, nacional e até internacional.  

 

2.2.2 O PRODETUR/NE I e II 

 

O Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste – PRODETUR/NE é o maior 

programa de financiamento já realizado no setor turístico e se revelou uma grande estratégia 

de desenvolvimento regional através da atividade turística. Teve como objetivo desenvolver e 

consolidar a atividade turística no Nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo, garantir 

alternativas de sustentabilidade, através de uma das atividades econômicas que mais cresce no 

mundo, como forma de se reduzir e eliminar as desigualdades sociais entre as diversas regiões 

do país. Alem disso, tem como objetivo reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter 

e expandir sua crescente indústria turística, contribuindo para o desenvolvimento sócio-

econômico regional nas áreas com potencial turístico e com atividade em crescimento.  

Esse programa foi concebido no final da década de oitenta,  a partir de iniciativas dos 

Governadores do Nordeste, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), Banco do Nordeste, EMBRATUR e da Comissão de Turismo Integrada – 

CTI/NE, conscientes da importância do turismo no desenvolvimento da região, quer como 

gerador de divisas e benefícios sociais quer na expansão do emprego de mão-de-obra. 
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O PRODETUR/NE, em sua fase inicial, possibilitou a melhoria das áreas com 

potencial para o desenvolvimento da atividade turística, além da captação de investimentos 

privados de alto padrão, o incremento das receitas estaduais e a geração de empregos. Os 

recursos destinados a contemplar as ações desta etapa foram da ordem de US$ 670 milhões. O 

Programa foi desenvolvido através de três componentes: 

a) obras múltiplas em infra-estrutura básica e serviços públicos: investimentos nos 

setores de saneamento, composto por projetos de abastecimento, tratamento e captação de 

água; administração de resíduos sólidos, proporcionando coleta e escoamento dos resíduos 

sólidos, de forma ecologicamente correta e segura para as populações; proteção e recuperação 

ambiental, cujos projetos constituem-se em estudos na área, educação ambiental, manejo, 

preservação e recuperação de recursos naturais; transportes, cujos projetos contemplam, 

basicamente, construção e melhoramento de rodovias e vias urbanas; e, por último, 

recuperação de patrimônio, cujo objetivo é recuperar monumentos e sítios históricos além de 

promover a participação da iniciativa privada nesse campo; 

b) melhoramento de aeroportos nos estados do nordeste; 

c) desenvolvimento institucional: ampliação da capacidade de órgãos estaduais e 

municipais (Órgãos de Turismo Estaduais, Órgãos Ambientais Estaduais, Companhias de 

Saneamento Estaduais, Departamento Estaduais de Estradas, Órgãos de Planejamento e 

Unidades Executoras Estaduais, Governos Municipais) em executar suas funções para a 

gestão do turismo. 

 

A Participação da Bahia no Prodetur/Ne I 

 

Na Bahia, o programa foi iniciado em 1991 e teve seu primeiro reembolso de recursos 

em 1996. Os investimentos totalizam um montante de 232,5 milhões de dólares, sendo que 
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130 milhões correspondem ao financiamento do BID, 55 milhões em contrapartida estadual e 

47,5 milhões de dólares do Governo Federal, através da EMBRATUR. A estratégia turística 

do Estado visa consolidar os destinos turísticos, através de ações que tem por objetivos apoiar 

investimentos e ações geradoras da renda turística nos municípios, assegurando que os 

governos municipais venham ser capacitados para a gestão eficaz do turismo no seu território. 

O PRODETUR/BA é uma parceria entre os Governos Estadual e Federal, financiado 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, através do Banco do Nordeste e 

coordenado pela BAHIATURSA, com objetivo o melhor aproveitamento de suas 

potencialidades naturais, culturais, históricos e redefinindo o espaço territorial baiano através 

do desenvolvimento turístico. 

Inicialmente, a região selecionada para participação da Bahia no PRODETUR/NE I foi 

a Costa do Descobrimento, mas, em seguida, outras regiões também foram incorporadas ao 

Programa, a exemplo da Costa do Cacau, Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros, 

Chapada Diamantina e Costa do Dendê. Nessa fase, a Bahia captou US$ 140 milhões, 35% do 

valor total concedido pelo BID aos Estados Nordestinos. Com a contrapartida local, o 

investimento do Programa neste Estado é de cerca de US$ 250 milhões. Foram realizadas 

ações em obras múltiplas de infra-estrutura básica e serviços públicos, melhoramento de 

aeroportos e desenvolvimento institucional. 

Nesse componente, a Bahia participou de todas as ações propostas pelo Programa. As 

principais ações realizadas foram no setor de saneamento e rodovias. O investimento em 

saneamento contemplou a implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário em todos os municípios da Costa do descobrimento, e nos municípios de Itacaré e 

Praia do Forte. O Programa permitiu a construção das rodovias: Belmonte/Cabrália, 

Ilhéus/Itacaré e Porto Seguro/Trancoso.  Ainda foram realizadas também ações de proteção e 
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recuperação ambiental e de patrimônio histórico, além da urbanização de áreas em diversos 

municípios turísticos do estado. 

Inicialmente, estava previsto pelo PRODETUR/NE I, a ampliação de apenas um 

aeroporto no Estado, o de Porto Seguro. A Bahia conseguiu a realização de mais duas outras 

obras aeroviárias com recursos do Programa: a ampliação e modernização do aeroporto 

internacional de Salvador e a construção do aeroporto de Lençóis, conforme tabela 2.1: 

 

TABELA 2.1  
PRODETUR - BAHIA 

AÇÕES CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO 
2006 

 
PRODETUR/BAHIA I - AÇÕES CONCLUÍDAS  

VALOR DA OBRA PROJETOS 
(US$ mil) 

DATA DE 
CONCLUSÃO 

BAÍA DE TODOS OS SANTOS 123.187  
Ampliação do Aeroporto Internacional de 
Salvador 

114.570 09/02 

COSTA DOS COQUEIROS 5.528  
Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Sauipe 

4.473 12/00 

COSTA DO DENDÊ 3.334  
Acesso Aeroporto Valença/Atracadouro 
B. Jardim (Contrapartida) 

3.046 06/00 

COSTA DO CACAU 18.841  
Rodovia Ilhéus/Itacaré 18.058 05/98 
COSTA DO DESCOBRIMENTO 83.966  
Aeroporto de Porto Seguro  5.480 12/96 
Rodovia Cabrália/Belmonte 
(contrapartida) 

8.499 05/97 

Recup.de Matas Ciliares de P. Seguro 
(contrapartida) 

315 02/00 

Recup. do Patrimônio Histórico de P. 
Seguro/Trancoso 

2.026 04/00 

CHAPADA DIAMANTINA 7.469  
Aeroporto de Lençóis 7.469 05/98 

PRODETUR/BAHIA I - AÇÕES EM ANDAMENTO 
PROJETOS VALOR DA OBRA (US$ 

mil) 
DATA DE 

CONCLUSÃO 
COSTA DO CACAU 2.178  
Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Itacaré  

2.178 02/06 

SUB-TOTAL 2.178  
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TOTAL GERAL 246.775  
 
Fonte: SUINVEST, 2005 

 

O componente Desenvolvimento Institucional (DI) contemplou ações de planejamento 

local, modernização de órgãos executores e capacitação dos gestores e atores envolvidos na 

atividade, além de ações de promoção do turismo, através de apoio na realização de eventos e 

material promocional. Este componente colaborou para a melhoria operacional dos órgãos 

estaduais de turismo, facilitando a execução do Programa, através da aquisição de 

equipamentos e da capacitação de 108 gestores públicos dos órgãos executores do Programa: 

Secretaria da Cultura e Turismo (SCT), BAHIATURSA, Empresa Baiana de Saneamento 

(EMBASA) e Conselho Regional de Administração (CRA). A prioridade dos valores 

investidos pelo PRODETUR I está na construção de aeroportos, obras de saneamento básico e 

transportes. 

Hoje, o Estado firma-se como o segundo mais importante pólo receptor do turismo 

internacional de lazer e de longa distância do país e como pólo de destaque e referência para o 

turismo doméstico, sendo o terceiro maior destino de turistas residentes no país e o segundo 

maior em geração de receita. 

 Pelo que se pode inferir dos indicadores apresentados na tabela 2.2, consolida-se cada 

vez mais a importância da atividade turística como um dos grandes vetores de expansão da 

economia estadual. As variáveis consideradas na estimativa desses valores foram: a 

conjuntura econômica do país e do Estado, as perspectivas de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país e da Bahia, a política de desregulamentação do espaço/mercado aéreo do 

Brasil, as tendências dos fluxos turísticos mundiais projetados pela OMT, o nível de 

atratividade e competitividade da Bahia em relação a outros destinos e aspectos da dinâmica 

social, cultural e econômica no Estado.  
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Nesse último item, foram levadas em conta determinadas características da conjuntura 

econômica do Estado, a exemplo de investimentos públicos em infra-estrutura e do ambiente 

favorável à realização de negócios e captação de investimentos privados em diversos setores 

econômicos, especialmente na atividade turística.  

 

TABELA 2.2 
BAHIA 

RESULTADOS DO TURISMO 
1991 – 2004 

 
  Ano   Nº Turistas (em 

milhões) 
 Receita Geral (em US$ 

milhões) 
 Impacto PIB (em US$ 

bilhões) 

  1991   2.15    379,4   0,68 

  1992    2.16    443,6   0,86 

  1993    2,59    509,6   1,03 

  1994    2,83    656,0   1,27 

  1995    2,86    975,4   1,88 

  1996    3,46    1.122,3   2,17 

  1997    3,65    1.088,9   2,09 

  1998    3,79    1.024,9   1,98 

  1999    4,08    904,8   1,82 

  2000    4,33    954,3   1,93 

  2001    4,14    844,0   1,65 

  2002    4,43    916,6   1,87 

  2003    4,71    1.041,2   2,26 

  2004    4,90    1.093,2   2,37 

Fonte:SCT  
 
 

Nos municípios que revelam vocação para o turismo, a expectativa é de que essa 

atividade venha a se constituir na principal fonte de geração de emprego, contribuindo para 

atenuar as desigualdades regionais e tornar mais equilibrado o perfil de distribuição de renda 

no Estado. Com o alcance dos resultados acima, projetam-se para os anos 2005, 2010, 2015 e 

2020, em um cenário propositadamente forte e desafiador para o turismo da Bahia como 
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pode-se verificar na tabela 2.3. Vale acrescentar que alterações de tendência no mercado 

poderão vir a ocorrer, também, pela implementação de políticas e ações que visem a atrair 

turistas de maior poder aquisitivo em nichos mais qualificados, seletivos e exigentes. 

Concretizada tal possibilidade, efeitos multiplicadores poderão ser desencadeados não apenas 

sobre o segmento turístico, a exemplo da elevação dos níveis de remuneração da mão-de-obra 

direta e indiretamente vinculada ao turismo, mas, também, sobre as demais atividades que 

integram as cadeias de valor que permeiam o turismo: o lazer e a cultura o Cluster do 

Entretenimento.  

TABELA 2.3  
BAHIA  

METAS DO TURISMO  
 2005-2020 

 
 Especificação  Metas  

  FLUXO GLOBAL DE TURISTAS       

  Ano 2005    5,2 milhões    

  Ano 2010    7,7 milhões    

  Ano 2015    12,7 milhões    

  Ano 2020    22,8 milhões    

  IMPACTO NO PIB       

  Ano 2005    US$ 2,6 bilhão    

  Ano 2010    US$ 4,4 bilhões    

  Ano 2015    US$ 8,3 bilhões    

  Ano 2020    US$ 17,9 bilhões    

Fonte:SCT  

Para que o maior poder aquisitivo dessa clientela se materialize em gastos turísticos na 

Bahia, gerando receitas em montantes expressivos e crescentes, é necessário que a 

implementação das diretrizes do PRODETUR, na Bahia não sofra solução de continuidade e 

que se dê ênfase à atração, captação e realização de investimentos públicos e privados, assim 

como à qualificação de recursos humanos, serviços e produtos. Esses elementos, seguramente, 
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confirmarão o diferencial que vai assegurar competitividade aos produtos turísticos ofertados 

pela Bahia, capacitando-a a se consolidar como o 1º pólo de entretenimento do Brasil no ano 

2010. 

Neste sentido, uma das premissas básicas do PRODETUR/NE II é o foco na 

sustentabilidade dos investimentos realizados na Primeira Fase do Programa, o que significa 

uma priorização de ações que visam completar e complementar os projetos já financiados. O 

PRODETUR/NE I caracterizou-se como arranque do desenvolvimento turístico no Nordeste 

focado, principalmente, no processo de amenização do déficit de infra-estrutura básica (água, 

luz e esgoto, estradas e outros), enquanto o PRODETUR/NE II se caracteriza como o 

instrumento de consolidação desse processo, com enfoque voltado para ações qualitativas de 

desenvolvimento humano. 

O PRODETUR/NE II pode ser considerado o Programa de consolidação do turismo no 

Nordeste do Brasil. Os resultados dos investimentos realizados no PRODETUR I nesta região 

contribuíram para que o turismo seja reconhecido como atividade de desenvolvimento 

econômico e possibilidade de melhoria dos indicadores sociais. Após negociações realizadas 

pelos Estados, BNB, Ministério do Turismo e BID, a partir de 2001, o contrato de 

financiamento do PRODETUR II foi aprovado e assinado em setembro de 2002, entre o BID 

e o BNB.  

Durante a fase de preparação do Programa, foram escolhidos três estados nordestinos 

para avaliação do PRODETUR/NE I (Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte), como amostra 

representativa, que também ficaram incumbidos de preparar Planos de Desenvolvimento 

Integrados do Turismo Sustentável (PDITS), que serviram de base para construção do 

Regulamento Operacional (RO) do Prodetur/NE II. Esses mesmos PDITS da amostra 

representativa habilitaram os estados do Rio Grande do Norte e a Bahia à assinatura dos 

contratos de sub-empréstimo com o BNB, em dezembro de 2004.  
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Nessa nova versão, o PRODETUR/NE II tem como finalidade melhorar a qualidade 

de vida da população residente nas mesorregiões priorizadas na Primeira Etapa do Programa e 

está alicerçado na premissa maior de completar e complementar as ações e investimentos 

iniciados no âmbito do PRODETUR/NE I. 

Após a avaliação dos resultados da Primeira Etapa, o Banco do Nordeste tomou como  

consenso que o PRODETUR/NE II deverá aplicar as lições aprendidas na implementação e 

condução do PRODETUR/NE I, especialmente no tocante à necessidade de redução dos 

passivos ambientais, decorrentes do planejamento municipal inadequado e da execução e 

supervisão de obras sem a devida atenção para a adoção de medidas que pudessem amenizar 

esses impactos.   

 Pretende-se focalizar, principalmente, a sustentabilidade/otimização dos 

investimentos públicos em curso e da própria atividade turística, nos municípios integrantes 

dos Pólos de Desenvolvimento Integrado de Turismo, identificados na área de atuação do 

Banco do Nordeste, antes de sua expansão a novos pólos. 

De acordo com o programa, a seleção das localidades foi realizada  tomando-se como 

base a situação econômica atual, associada a outros fatores como aeroporto, facilidades de 

acesso, atrativos naturais e culturais entre outros,  visando a atração dos mercados 

internacional e nacional. No entanto, acredita-se que a segmentação geográfica adotada e a 

diferenciação nas prioridades devem-se estar relacionadas aos interesses políticos locais e à 

pressão de grandes grupos econômicos  nacionais e internacionais que possuem interesses 

nestas áreas. Estes Pólos de Turismo foram criados com o objetivo  de Integrar a Cadeia 

Produtiva do  Turismo, visando elaborar o produto turístico Nordeste, via  consolidação de 

pólos turísticos nos estados inseridos na área de atuação do Banco do Nordeste, com 

características diferenciadas e competitivas. Nesta concepção mais geral de pólo, a Costa das 

Baleias deixa de existir e seus municípios passam a integrar o Pólo Costa do Descobrimento. 
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Os recursos previstos para contemplar as ações da fase II do Programa são US$ 400 milhões. 

O três componentes a serem financiados com recursos desta etapa do Programa são:  

a) Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo: as atividades neste 

componente são orientadas para garantir que o governo local e a população disponham de 

instrumentos adequados e desenvolvam a capacidade para manter e incrementar as atrações 

turísticas e os serviços locais necessários para o crescimento por longo prazo do turismo. 

b) Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-estrutura para o Crescimento 

Turístico: está desenhado para assegurar que os Estados tenham capacidade de planejamento e 

funcionamento para realização de atividades turísticas a seu cargo, assim como da infra-

estrutura necessária ao desenvolvimento do setor turismo no estado. 

c) Promoção de Investimentos no Setor Privado: tem como objetivo promover e 

ampliar a integração do setor privado como agente complementar do processo de 

financiamento do investimento público no desenvolvimento dos pólos de turismo. 

O PRODETUR/NE é um programa, complexo, que se tem  mostrado um tanto quanto  

“perverso” para algumas comunidades litorâneas do Nordeste, que já receberam vultosas 

quantias para desenvolverem o marketing turístico.  No geral, as propostas de melhoria das 

condições de vida das populações envolvidas no PRODETUR/NE  são boas, porém, o que se 

verifica em  pequenos povoados turísticos, onde as verbas do referido programa já chegaram 

para a melhoria  da infra-estrutura básica e serviços públicos, geração de empregos para 

aumentar os níveis de renda e das receitas públicas, são pessoas vivendo em condições de 

vida muito precárias, e sofrendo com as transformações negativas que tem acompanhado o 

turismo. 

Neste contexto é necessária a maior participação das comunidades neste programas, 

visto que, eles são os maiores interessados no processo de desenvolvimento e melhoria de sua 

qualidade de vida. O PNMT ainda precisa se tornar realidade para o Estado da Bahia, pois 
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com a expansão da malha rodoviária, o turismo fora de Salvador começa a crescer, com 

destaque para o rápido crescimento de Porto Seguro como centro turístico e para a área de 

Lençóis, na Chapada Diamantina, principalmente depois da construção do aeroporto.   

Por outro lado, ainda falta sensibilidade dos responsáveis pelo destino econômico e 

turístico de nosso Estado. A iniciativa privada precisa ter uma maior participação e 

criatividade nos investimentos, contribuindo para uma melhor qualificação da mão-de-obra, 

criando padrões de qualidade dos seus serviços e contribuindo para a profissionalização do 

setor, demonstrando maturidade e dividindo responsabilidades com o Estado.  

Diante do que foi exposto o turismo pode ser uma alternativa real para atrair 

investimentos, gerar empregos e renovar a base produtiva das cidades, por meio da aplicação 

de políticas integradas que articulem as esferas públicas e privadas. Distribuindo renda e 

assegurando o direito de propriedade aos moradores dos destinos turísticos pode-se de fato 

pensar no turismo como saída para os governos locais, muitas vezes inviabilizados pelo 

desencontro entre demandas feitas às administrações municipais e recursos financeiros 

disponíveis para supri-las. 
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CAPÍTULO III - TURISMO NA BAHIA: CHAPADA DIAMANTINA 

 

A Bahia situa-se na parte setentrional da região Nordeste do Brasil, fazendo divisa 

com as regiões Sudeste, Centro-oeste e Norte do país, promovendo assim, uma fácil 

integração com o restante do Brasil. Com uma área de 567.295 km², está dividido em 417 

municípios (2000) e a exemplo de outros estados, é subdividido em várias regiões, de acordo 

com diferentes objetivos e em termos administrativos.  

A maior parte do estado é caracterizada por clima quente e úmido subdividindo-se em: 

clima de savana - ocorre em quase todo o sertão (interior), exceto ao norte, sendo marcado por 

chuvas abundantes durante o verão com índice de 1.000mm/ano e período de rigorosa seca no 

inverno. Temperatura média anual 20°C. 

O clima super-úmido está presente no litoral sul, desde o Recôncavo até o Espírito 

Santo, não apresentando estação seca. O índice de chuvas é mais elevado, 2.000mm/ano 

atingindo principalmente Ilhéus. A temperatura média anual  é de 23°C. 

Em outra porção do estado observa-se o clima semi-árido quente. Avançando de norte 

para leste do planalto, as chuvas diminuem, chegando a 700mm/ano. Na localidade de Raso 

da Catarina, uma região quase desértica, com período seco de quase nove meses, as chuvas 

anuais chegam a 500mm. As temperaturas registradas nesta tipologia climática,  indicam 

25°C as mais elevadas (média anual). 

O clima tropical de altitude tem sua área de ocorrência na Chapada Diamantina e no 

Espinhaço (altitudes superiores a 900m). Caracteriza-se pelos invernos frescos e verões 

amenos com temperaturas na faixa dos 18°C (mês mais frio) e 21°C (mais quente). 

O relevo de seu território caracteriza-se por grande diversidade, que inclui a existência 

de dunas, planícies e manguezais no litoral; um planalto localizado na parte sudeste e a 
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depressão do vale do rio São Francisco, que corta o Estado. A maior parte do território (80%) 

está situada acima dos 200m, denotando assim um estado montanhoso, conforme imagem de 

satélite a seguir, tendo como ponto mais elevado de seu território, a Serra do Barbado, com 

2.033 metros de altitude.  

 Figura: Imagem satélite – Relevo da Bahia 

 

          Fonte: SatMídia,2006  
 

Observando-se a Bahia - do sentido mar para o interior - três unidades de relevo 

podem ser distinguidas: a Planície Litorânea - cujas terras encontram-se abaixo dos 200m, 

apresentando pequenas elevações. Nestas e também nos tabuleiros, surgem rios que seguem 

planalto abaixo se espalhando por planícies inundáveis; o Rebordo do Planalto em que estão 

situados a oeste dos morros e colinas com solos férteis presentes mais no interior. São 
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terrenos bastante acidentados separando naturalmente a planície litorânea do planalto; o 

Planalto que ocupa a maior porção do estado subdividindo-se em cinco seções distintas: 

a) Planalto Sul Baiano - situa-se no sudeste do estado com altitudes médias variando 

entre 800 e 900m, sua superfície apresenta-se ondulada sendo cortada pelos rios das Contas, 

Pardo e Paraguaçu. 

b) Espinhaço - atravessa o estado no sentido norte-sul em sua região central. Sua 

altitude média é de 1.300m, abrigando desta forma as grandes elevações locais, como por 

exemplo, a Chapada Diamantina ao norte. O Planalto do Espinhaço serve como divisor de 

águas; separa os afluentes do rio São Francisco dos demais rios que seguem para o Atlântico. 

c) Depressão São-Franciscana - está a oeste do Espinhaço, ocorrendo também no 

sentido norte-sul. Trata-se de uma seção cujas altitudes são baixas (400m) e planas 

inclinando-se em direção ao rio São Francisco. No fundo desta depressão está uma planície 

aluvial inundada durante as cheias. 

d) Planalto Ocidental - sua altitude média é de 850m, estando localizada na porção 

oeste do rio São Francisco. Recebe vários nomes na localidade como, Espigão Mestre - 

fronteira da Bahia com Goiás e Serras do Piauí e Tabatinga - divisa entre Bahia e Piauí. 

e) Pediplano - ocorre no nordeste do planalto caracterizando-se por superfícies planas 

com algumas elevações e escarpas isoladas. As altitudes variam entre 200 e 500m, sendo o 

pediplano pouco inclinado a leste para o rio São Francisco e a norte para o litoral. 

O Estado da Bahia possui extensão de 1.065 km coberta por cursos d’água. Sua costa 

litorânea tem 932 km de extensão. O principal rio do complexo hidrográfico do Estado da 

Bahia é o São Francisco, cuja bacia ocupa área de 304.421,4 km². A Bacia do São Francisco 

se estende até o extremo norte do Estado, beneficiando, em seu curso, alguns centros 

econômicos e parte da sua região semi-árida. Seus principais afluentes pela margem esquerda 
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são o Carinhanha, o Correntes e o Grande, já pela margem direita, Salitre, Jacaré, Verde 

Grande, Paramirim, Santo Onofre e rio das Rãs. 

Em 1955 foi inaugurada a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, estando situada na 

cachoeira de Paulo Afonso entre Bahia e Alagoas. É a maior reserva de energia do estado, 

impulsionando a economia local quando da sua inauguração. 

Outras bacias também importantes pertencem aos rios Itapicuru, Paraguaçu, Contas, 

Pardo e Jequitinhonha. A existência de dois grupos de rios que seguem um para o Atlântico e 

outro para a bacia do São Francisco forma a grande bacia hidrográfica baiana. 

Quanto à vegetação, sua formação em 64% do território é de caatinga - cactos, 

pequenas árvores e arbustos - dominando o sertão baiano em especial o norte, Depressão São-

franciscana e Espinhaço. Também se faz presente neste estado a floresta tropical, recobrindo 

áreas com árvores frondosas na faixa litorânea e no sudeste. Os campos cerrados, por sua vez, 

apresentam árvores de três a cinco metros cobrindo os chapadões do Planalto Ocidental e 

algumas áreas da caatinga. 

O Estado da Bahia tem quase 130.000 km de estradas de rodagem ligando todos os 

seus municípios, tanto para o transporte de carga como de passageiros. As estradas de ferro 

são operadas pelo sistema da Rede Ferroviária Federal, através de três troncos principais, que 

têm origem na rota entre Salvador e Alagoinhas. O primeiro se estende em direção ao sul, 

para a cidade de Montes Claros no Estado de Minas Gerais, onde se conecta ao sistema 

ferroviário da Região Sudeste; o segundo entroncamento segue rumo ao norte, em direção à 

cidade de Juazeiro e ao Estado do Piauí; e o terceiro liga o Estado da Bahia ao Estado de 

Sergipe, até alcançar a cidade de Propriá.  

Existem três importantes portos marítimos no Estado da Bahia, por onde são escoadas 

as mercadorias produzidas localmente, especialmente petroquímicas. O Porto de Salvador, o 
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Porto de Aratu e o Porto de Ilhéus, ao sul do Estado, têm ampla área especializada no 

carregamento de combustíveis líquidos. 

A Bahia apresenta uma população de 13.066.764 habitantes, estimada pelo IBGE 

através do Censo 2000, sendo que Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da 

Conquista, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Camaçari, Alagoinhas e Barreiras são as cidades mais 

populosas. O Estado conta com algumas rodovias importantes para o cenário regional e 

nacional, a exemplo da BR 116 e BR101. (Figura 3.2) 

 

Figura 3.2 – Principais rodovias e cidades da Bahia 

 

                 Fontes: IBGE / Governo do Estado da Bahia / República Federativa do Brasil 

 

A economia baiana sofreu profundas transformações desde os anos 60, com o 

crescimento da atividade industrial e a modernização do setor de comércio e serviços. À 

exceção de poucos pólos de desenvolvimento no interior, esse desenvolvimento na economia 
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concentrou-se na Grande Salvador, e o crescimento se acelerou a tal ponto que modificou a 

composição do PIB regional: a indústria aumentou sua participação no PIB estadual, enquanto 

a agricultura declinou e as áreas de comércio e serviços sofreram redução. 

O processo de expansão industrial se acelerou com a instalação, no final da década de 

70, do Pólo Petroquímico de Camaçari. Caracterizou-se pela instalação de empresas de 

pequeno e médio portes, voltadas para a produção de bens intermediários e aproveitando 

recursos naturais, como petróleo, gás natural e diversos tipos de minérios e produtos 

agrícolas. Os principais setores da indústria de transformação são a química/petroquímica, a 

metalurgia, a de alimentos, minerais não-metálicos e bebidas. A Bahia é um dos estados mais 

ricos em minérios no País. Em 1991, a comercialização nesta área registrou um faturamento 

de US$ 259,4 milhões.  

Apesar da queda recente, comércio e agricultura continuam fortes no conjunto da 

economia nordestina. A agricultura se moderniza, principalmente na região irrigada às 

margens do rio São Francisco, e tem saído da escala regional para a de produção de 

mercado. Com 11 milhões de bovinos, a Bahia se posicionava em 1996 entre os seis estados 

de maior rebanho do Brasil. Tinha ainda 4,5 milhões de caprinos e 3 milhões de ovinos. O 

comércio mantém seu peso e tradição na região, tanto que a Associação Comercial da Bahia, 

criada em 1881, foi a primeira entidade do gênero fundada no País.  

A partir dos anos 60, o turismo adquiriu magnitude no perfil da economia baiana. 

Pesquisa realizada pela EMBRATUR, aponta a Bahia como a segunda porta de entrada de 

turistas no Brasil, depois do Rio de Janeiro. No início da década de 90, o Estado já recebia 2 

milhões de visitantes ao ano. 

 A Bahia começou a ser povoada em 1534. Tomé de Souza, o primeiro governador-

geral, fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do país, em 1549. 

Ingleses e holandeses atacaram a Bahia no século XVII, mas foram expulsos pelos 
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portugueses. Em 1798 foi cenário da Conjuração Baiana, que propunha a formação da 

República Baiense. Com a independência do Brasil, os baianos exigiram maior autonomia e 

destaque e com a resposta negativa, organizaram levantes armados que foram sufocados pelo 

governo central. Com a República ocorreram outros incidentes políticos importantes, como a 

Guerra dos Canudos e o bombardeio de Salvador, em 1912.  

A crise mundial de 1929 atingiu a Bahia rudemente. A exportação do cacau caiu de 70 

mil toneladas para 63 mil; a do fumo, de 26.500 para 26.200; e a do café, de 25 mil para 19 

mil. Com a Revolução de 1930 o Estado fica novamente afastado do Governo Federal. 

O processo de modernização tem início nos anos 50, com a construção da Usina 

Hidrelétrica de Paulo Afonso e a abertura da Rodovia Rio - Bahia. O transporte aéreo, na 

década de 50, começa a assumir grande importância. Naquele período, Salvador aparecia 

como um centro periférico em formação do turismo brasileiro. Embora tenham ocorrido ações 

ligadas ao turismo, em períodos anteriores, essa atividade só veio ser reconhecida, na Bahia, 

em 1951, quando a Prefeitura Municipal de Salvador criou um setor de divulgação e turismo, 

transformado, em 1953, em Diretoria Municipal de Turismo.  

Tudo indica que o primeiro documento utilizado por um órgão do governo do Estado 

para o setor do turismo, foi um estudo feito por uma empresa de propaganda, no ano de 1955, 

e doado para a Prefeitura Municipal do Salvador, intitulado de “Plano de Turismo da Bahia”, 

cujo objetivo era chamar  a atenção do setor público para o potencial da cidade. Em 1958, o 

turismo foi incorporado ao “Programa do Estado da Bahia”, através do “Programa de 

Recuperação Econômico da Bahia” e, em 1959, o turismo passa a fazer parte do “Programa 

de Desenvolvimento da Bahia” (PLANDEB) relativo ao período de 1960/63.  

A partir de 1963, houve um grande crescimento do turismo baiano, graças ao 

asfaltamento da BR 116 (Rio-Bahia), integrando, mais facilmente, a Bahia ao Sudeste. A 

Estação Rodoviária de Salvador foi inaugurada nesse mesmo ano. 
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 Nos anos 70, implanta o Distrito Industrial de Aratu e do Pólo Petroquímico de 

Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A Bahia tem hoje a maior participação no 

PIB brasileiro entre os Estados do Nordeste. A urbanização tem avançado e a pobreza nas 

áreas rurais mantém o movimento migratório para fora do Estado. 

A industrialização da Bahia teve uma relação direta com a implantação e 

desenvolvimento do turismo no Estado, pois levou a urbanização e a expansão do setor 

terciário, destacando-se o turismo. A ampliação e a modernização da infra-estrutura hoteleira 

em Salvador e a descoberta de novas cidades como pólos turísticos aconteceram também na 

década de 70, motivadas,  inicialmente, pela nova classe social que surgia  com a indústria e 

que representava um potencial muito grande para o consumo dos produtos turísticos da 

Bahia.  

O Governo Federal estabeleceu uma política nacional do Turismo e criou o Conselho 

Nacional de Turismo (CNTur) e a EMBRATUR. O Governo do estado, por sua vez, construiu 

o Centro de Convenções da Bahia, para facilitar a vinda de grandes eventos para o estado e 

passou a contar com órgãos que se envolvem diretamente com o Turismo: A BAHIATURSA 

e Empreendimentos Turísticos da Bahia (EMTUR). Já naquela época foi criada uma política 

junto aos hotéis e às companhias aéreas para se ter uma diferenciação de pacotes para a Bahia.  

Efetivamente, a Bahia deu seus primeiros passos no sentido de execução e 

desenvolvimento do turismo, a partir do “Plano de Turismo do Recôncavo (PTR)”, que foi 

concluído no ano de 1970. Esse plano teve como novidade o fato de ter sido o primeiro 

voltado exclusivamente para o setor e o desenvolvimento de uma política especifica para uma 

determinada região e sua área de atuação  abrangeu  38 municípios.  

No final da década de 70, o turismo se consolidou nas áreas litorâneas, precisamente 

em Porto Seguro, depois Ilhéus, Valença e foi se expandindo pela costa baiana. Todavia, 
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Porto Seguro consolidou-se como o principal destino turístico do estado, marcando a 

descentralização com relação à Salvador. 

Em 1974, foi desenvolvido o “Projeto Baía de Todos os Santos”, a pedido da 

Coordenação do Fomento ao Turismo, com o objetivo de identificar as potencialidades 

turísticas da Baía de Todos os Santos e do litoral do Recôncavo,  definindo as áreas 

prioritárias para o desenvolvimento do setor. Para o biênio de 1973/74,  através do “Plano 

Diretor da Orla Marítima”, foi realizado o inventário e levantamento das necessidades 

básicas do receptivo, da faixa litorânea que se estende de Salvador à Mata de São João. 

Dentro da  Política de Desenvolvimento  Urbano e Regional do Estado da Bahia 

(PDUR), para o período de 1979/83, foi criado o “Programa das Cidades Turísticas (PCT)”, 

cujo objetivo era aproveitar as potencialidades existentes nas diversas regiões do Estado, 

estimulando o turismo regional de fim-de-semana e criando pontos de apoio ao longo dos 

eixos de acesso a Salvador e tais localidades. 

No final da década de 80 ocorreu uma coincidência entre o agravamento da crise 

econômica nacional e uma forte redução dos gastos com a promoção do turismo baiano. O 

estado teve dificuldades em continuar crescendo com base em investimentos em projetos de 

grande porte, a petroquímica, por exemplo, e começa a busca incessante por novas 

alternativas, na tentativa de sustentar o crescimento. O turismo poderia ser uma saída, mas 

estava enfraquecido em função da falta de uma política nacional mais efetiva para o setor, 

além de enfrentar uma grande concorrência com outros estados do Nordeste. 

            Na década de 90, o Produto Interno Bruto demonstrou que a Bahia havia se 

consolidado como a sexta economia no ranking nacional, caracterizando-se por ter uma 

estrutura econômica concentrada em alguns poucos segmentos como agropecuária, indústria 

de transformação, de construção, transportes e comunicações etc. 
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Nessa mesma década, observa-se na Bahia, um conjunto de mudanças políticas, 

econômicas, culturais e territoriais, relacionadas, entre outros fatores, ao crescimento da 

atividade turística, vinculada à expansão e diversificação das atividades de lazer e 

entretenimento.  

Em relação ao turismo estrangeiro, até 1992, a Bahia ocupou a sexta colocação no 

fluxo de turistas estrangeiros em nível nacional. Dessa forma, a Bahia projeta-se no cenário 

nacional com um projeto turístico, cujas qualidades e dinamismo ganham destaque, fato que 

pode ser de certa medida, atribuído às intervenções governamentais. 

 A Bahia exibe um perfil voltado para o setor terciário da economia com o turismo 

ocupando parte importante desse setor. Frente à expansão da rede hoteleira e de restaurantes 

no Estado da Bahia, o turismo vem ampliando sua importância como atividade geradora de 

empregos diretos e fixos. Além disso, a demanda por mão-de-obra temporária, que aumenta 

nos períodos de alta estação, torna este segmento um importante vetor do trabalho informal do 

estado.  

A atividade turística na Bahia possui alguns componentes que definem o seu perfil. É 

um turismo eminentemente litorâneo, consolidado, do ponto de vista do significado 

econômico, em poucos pólos, sendo Salvador, Porto Seguro e Ilhéus, os mais importantes. O 

mercado turístico nacional é o principal emissor de consumidores para os pólos baianos.  

Outro fator de contribui para o dinamismo e crescimento do Turismo na Bahia é a 

importante diversidade cultural sendo o grande diferencial. A cultura é diversificada e 

interessante e o turismo é um consumidor adicional da atividade cultural baiana.  

A Bahia é um pólo de efervescência cultural que se destaca no cenário brasileiro sendo 

reconhecido internacionalmente. Nesse estado, a cultura e o Turismo têm uma relação 

fortemente complementar, que deve ser explorada para proveito de ambas as partes. Para o 

turismo, a cultura aumenta a atratividade do local, induzindo o crescimento do número de 
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turistas, como ocorre, por exemplo, durante o carnaval, nas festas religiosas ou nos festivais 

de música. Além disso, a cultura ajuda a diferenciar o produto turístico, atraindo um segmento 

de mercado de nível e renda mais elevados, maior gasto médio diário e maior taxa de 

permanência.  

Todos esses indicativos refletem o valor do Produto Interno Bruto que de 1999 a 2002 

cresce em todas as regiões econômicas destacando aquelas que apresentam um perfil voltado 

para a atividade turística, como o Litoral Sul, Extremo Sul e Chapada Diamantina. 

O objetivo do Governo do Estado é aumentar o turismo não só em Salvador, mas 

também criar outras áreas que possibilitem o crescimento do turismo na Bahia. Mas para tudo 

isso acontecer, é necessário o estabelecimento de acordos para investimentos, em que o 

governo entra com recursos próprios e também com parcerias do Banco Mundial, Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Caixa Econômica Federal e outros agentes 

financiadores podendo assim, investir em estradas, energia, recursos humanos, marketing e 

aeroportos em todas essas áreas. 

 Para atingir seus objetivos, o Governo Estadual dividiu o estado em Costas e uma 

região interiorana que é a Chapada Diamantina. Na região litorânea foram criados o Pólo 

Salvador e Entorno, compreendendo a Costa dos Coqueiros, que vai de Salvador até Sergipe e 

a Baia de Todos os Santos; o Pólo Litoral Sul incluindo a Costa do Dendê e a Costa do Cacau 

e o Pólo do Descobrimento com a Costa do Descobrimento e a Costa das Baleias. Na região 

interiorana destaca-se o Pólo Chapada Diamantina subdividido em Circuito Chapada Norte, 

Circuito do Ouro e Circuito do Diamante. Novas áreas também serão incorporadas nessa 

divisão como os Lagos do São Francisco e os Caminhos do Oeste, destacando Barreiras e as 

possibilidades de um turismo de aventura, conforme cartograma a seguir: 
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Figura 3.3 - Zonas turísticas da Bahia - PRODETUR - BA 

 

FONTE: SCT, 2005 

 

3.1 Estratégias do Governo Baiano  

 

O Governo quer incentivar empresários, atuantes no Estado ou não, a investirem no 

turismo da Bahia e a participarem como membros do Cluster de Entretenimento. Para tanto, a 

estratégia inclui o desenho de uma nova geografia turística, a definição de um planejamento 

global e bem estruturado de marketing e recursos humanos, o desenvolvimento de projetos 

para a conscientização da população sobre a importância e a necessidade do desenvolvimento 

turístico para o Estado e a captação de recursos para investimentos em infra-estrutura nas 

áreas turísticas. 



 84

As políticas públicas para Bahia, tanto investimentos privados ou públicos estadual, 

concentram-se na promoção de uma “urbanização adequada”, aqui entendido como obras de 

infra-estrutura em geral e construção de equipamentos coletivos urbanos: redes de esgoto, 

estação de tratamento de esgotos, redes de drenagem, iluminação pública, transformando as 

zonas em grande potencial turístico. As obras, embora visando, de um lado, a melhoria das 

condições habitacionais de áreas, bairros e regiões inteiras, de outro, efetiva a estratégia do 

embelezamento; a transformação do cenário; a melhoria paisagística, proporcionando o 

potencial turístico dessas zonas.  

A partir desse raciocínio percebe-se a clara diferenciação dos lugares, sobretudo os 

turísticos contando, cada vez mais, com infra-estrutura, serviços e condições de moradia. 

Durante a década de 90, os recursos estiveram concentrados nas zonas turísticas mais 

visitadas da Bahia; Baia de Todos os Santos e Costa do Descobrimento, principalmente nas 

respectivas cidades âncoras, Salvador e Porto Seguro.  A expectativa do poder público é que 

essas áreas-alvo das políticas de urbanização adequada tornem-se economicamente viáveis. 

A atitude atual do Governo da Bahia é de parceria, facilitação e indução de 

investimentos privados. Para tanto, foi criada uma plataforma de confiabilidade e 

credibilidade frente ao empresariado, traduzida pelos investimentos privados catalogados na 

Secretaria da Cultura e Turismo da Bahia, no valor de US$ 5,5 bilhões. Comparados os US$ 

5,5 bilhões de investimentos privados com os US$ 2,2 bilhões de investimentos 

governamentais, verifica-se que, para cada dólar investido pelo Governo serão investidos US$ 

2,50 pelo empresariado. 

Considerando o total de investimentos, o Governo destinou US$ 1,1 bilhão a obras de 

infra-estrutura para a manutenção e a sustentação de projetos privados. A demanda de 

necessidades para o desenvolvimento do turismo na Bahia tem impulsionado o Governo do 

estado à captação de outras fontes de recursos, não se limitando apenas ao financiamento do 
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PRODETUR/NE. São recursos provenientes do próprio Governo do Estado, BNDES, 

Governo Federal, Caixa Econômica Federal, Banco Mundial, entre outros. 

 Dados da BAHIATURSA afirmam que a receita turística global, no ano de 2001, ou 

seja, o gasto total dos turistas que visitaram a Bahia, em 2001, foi de US$ 908 milhões, o que 

representa um crescimento de 6%, comparado ao ano de 2000, cujo faturamento global foi de 

aproximadamente US$ 857 milhões. No ano de 2001, a Bahia foi visitada por 4,3 milhões de 

turistas, contra 4,1 milhões em 2000. O crescimento verificado foi de 4%. Tomando-se como 

base o fluxo de 1,9 milhão de turistas no ano de 1991, o crescimento na década foi de 

117,5%.O volume de investimentos públicos, aplicados e previstos, nas zonas turísticas do 

Estado atinge, no período de 1991/2020 o montante de US$ 3,3 bilhões, incluindo 

investimentos do PRODETUR/NE, sobretudo no entorno das Zonas turísticas. 

A previsão de investimentos entre obras concluídas ou em projeto para o período de 

1991/2020 é de US$ 7,7 bilhões, destinados principalmente a implantação e expansão da rede 

hoteleira, valendo salientar que o Estado detém um dos maiores conjuntos de investimentos 

turísticos do Brasil. 

 Por outro lado, os investimentos públicos na Bahia têm estimulado a concretização de 

investimentos privados significativos. A SUINVEST (Superintendência de Investimentos em 

Pólos Turísticos) tem participado de conferências, congressos e reuniões nacionais e 

internacionais, nas quais divulga, através de material promocional elaborado e divulgado 

especialmente para essa clientela, as vantagens e atrativos da Bahia, para quem deseja investir 

em turismo. (Figura 3.3) 

O setor privado, por sua vez, investiu no setor turismo até 1999, cerca de US$ 1,05 

bilhão. Para o período 1991/2010, os investimentos privados planejados deverão totalizar 

cerca de US$ 5,4 bilhões. As ações que vem sendo empreendidas pelo Estado da Bahia tem 

sido de fundamental importância para o desenvolvimento do Turismo, induzindo cada vez 
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mais investimentos privados, Esses investimentos públicos e privados por Zona Turística 

podem ser verificados nos gráficos a seguir:  

 

Figura 3.4 - Investimentos Públicos e Privados por Zonas Turísticas 

 

Fonte: SUINVEST, 2005 

 

3.2 A interiorização do turismo baiano 

 

 A interiorização do turismo para além do eixo Salvador-Porto Seguro é uma das 

grandes metas do Governo da Bahia. Durante a década de 90, quase 70% do fluxo turístico da 

Bahia se concentrou em Salvador e Porto Seguro. Esse fenômeno foi revertido em 2000, 

quando a participação de Salvador reduziu para 45%, o que deixa evidente que a política de 

interiorização vem provocando os efeitos desejados.  

Uma iniciativa fundamental foi a divisão do estado em doze áreas turísticas, realizada 

com base em estudos técnicos, visando ao maior e melhor aproveitamento turístico do 
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patrimônio natural e cultural existente e, por conseqüência, alargar o leque de opções 

motivacionais para o mercado. Observando as tabelas a seguir podem-se verificar as receitas 

geradas pelo turismo na Bahia e o seu impacto no PIB, tanto por turistas estrangeiros como 

por turistas nacionais. 

TABELA 3.1 
BAHIA 

RECEITA GERADA 
 E IMPACTO NO PIB DERIVADO PELO TURISMO ESTRANGEIRO E NACIONAL 

(EM US$ MILHÕES)  
1991/1996/2000/2004 

 
TURISTAS ESTRANGEIROS 

Receita/Impacto 
no PIB 

1991 1996 2000 2004 

Receita gerada 57,98 186,81 237,50 416,29 

Impacto no PIB 165,24 532,41 676,89 1.186,44 

Part/Total no 
PIB Ba % 24,47 24,54 35,05 50,04 

TURISTAS NACIONAIS 

Receita/Impacto 
no PIB 

1991 1996 2000 2004 

Receita gerada 291,43 186,81 691,96 676,90 

Impacto no PIB 510,01 1.637,04 1.254,33 1.184,60 

Part/Total no 
PIB Ba % 75,53 75,46 64,95 50,04 

Fonte SCT 

 

A estagnação do gasto médio per capita do turista pode expressar as dificuldades de 

atração para o estado de um turista com um maior poder aquisitivo, ou seja, a falta de 

qualidade e diversificação dos produtos e serviços oferecidos e a existência de uma prática de 

competição predatória (baseado exclusivamente nos preços) vigente entre os empresários 
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envolvidos no setor turístico baiano. Aliado a estes fatores destaca-se a ausência de interação 

entre as atividades tradicionais do turismo que poderiam impulsionar maiores gastos e assim 

agregar maior valor à atividade na Bahia (MENDONÇA, 2002). Em relação à distribuição 

espacial dos investimentos, estes deveriam permitir a descentralização da atividade no estado, 

como proposto nos objetivos do PRODETUR-BA.  

Os dados apresentados revelam que a participação de turistas nacionais sempre foi 

superior a de turistas estrangeiros tanto na receita gerada quanto no impacto no PIB, porém 

em 2004, a participação do PIB Baiano foi a mesma entre turistas estrangeiros e nacionais. 

Isso leva a crer que os investimentos públicos e privados estão sendo mais direcionados aos 

turistas estrangeiros. A Política de Megaprojetos surge num período onde há clara disposição 

do governo federal em financiar obras de grande porte. A importância de tomar como 

exemplo essa política reporta-se ao fato dessa política ter como principal característica o 

Estado atuar como idealizador, empreendedor e financiador de tais empreendimentos. 

Na década de 90 do séc.XX, a atividade turística que anteriormente era concentrada na 

Região Metropolitana de Salvador expandiu-se em diversas áreas do Estado, situação 

resultante de investimentos significativos dos agentes públicos e privados, como a entrada das 

grandes cadeias internacionais de hotéis e o crescimento do turismo de eventos, com 

destaques para a inauguração dos Centros de Convenções em Ilhéus e Porto Seguro.  

Uma característica marcante do período citado é que, embora o fluxo turístico tenha 

crescido significativamente, as receitas geradas pelo setor não obtiveram o mesmo 

incremento. Nos últimos anos, o turista gastou menos na sua permanência na Bahia, refletindo 

assim uma competição baseada nos preços baixos entre os vários empreendimentos voltados 

ao setor turístico. 

O fluxo anual cresceu a uma taxa de 8,5% enquanto a receita turística demonstrou um 

incremento mais lento, taxa anual de 8,2%. Em relação ao período analisado (1991-2000), a 
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participação média anual do fluxo de turistas nacionais representou 89,21% do fluxo turístico 

global do Estado, ratificando a sustentação do setor pelo mercado interno (MENDONÇA, 

2002) 

 O que se percebe é que atualmente, a exploração dos recursos naturais como recursos 

recreativos vêm sendo incrementados no Brasil em função do crescimento da demanda geral 

do mercado do turismo, e de paralela ofensiva do capital privado em associação com os 

órgãos oficiais de turismo.  

Os chamados "novos recursos" (praias, montanhas, cachoeiras, fauna selvagem, 

qualidades climáticas próprias de certas regiões, lugares e sítios selvagens) despertam cada 

vez mais a cobiça de grandes e pequenas empresas imobiliárias, de hotelaria e de promoção 

turística, sendo, por outro lado, cada vez mais valorizados em planos e obras governamentais, 

no sentido de abrir caminho para a sua exploração comercial como produtos turísticos, porque 

eles não valem pelo que podem render enquanto matérias-primas extraídas do meio ambiente, 

como madeira, diamantes ou água mineral, para serem submetidos a processamento industrial, 

valorizadas pelo trabalho humano, para se tornarem, enfim, mercadorias que circulam 

livremente. 

 A exploração do turismo na Bahia, valorizando esses recursos naturais tem se 

intensificado e tem sido um dos vetores da estratégia do governo do Estado, estratégia esta 

que se pauta essencialmente na criação de "largas avenidas" através das quais possa avançar o 

processo de acumulação do capital na Bahia, expansão de atividades modernas e eficientes 

neste sentido. 

O turismo permite essa interface, isto é, a possibilidade de terceirização e criação de 

serviços especializados e a multiplicação de outros serviços que acabam desaguando na 

economia turística. Por essa via, o turismo pode realmente representar a possibilidade de 

geração de muitos empregos diretos e indiretos.   
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TABELA 3.2  
 

BAHIA 
 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS POR ATIVIDADES 

TURÍSTICAS  
 2003 

 
Atividades Estabelecimentos Empregados 

Alojamentos 1.542 15.931 

Alimentação 4.154 27.937 

Agências 427 1.844 

Atividades  
Recreativas 

1.217 8.241 

Aluguel de  
automóveis 

233 1.704 

Transporte  
rodoviário 

317 9.147 

Transporte Aéreo 
regular 

25 679 

Transporte Aéreo 
não regular 

10 272 

TOTAL GERAL 7.985 65.754 
Fonte: MTE/RAIS/2003  

 

 

 A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que o turismo significa, do ponto de 

vista econômico, um investimento relativamente baixo, de retorno rápido se comparado aos 

grandes investimentos industriais que exigem um volume de capital geralmente muito maior e 

também um prazo mais dilatado para a maturação desse investimento.  

 Basta asfaltar uma estrada e criar infra-estruturas mínimas elementares como 

abastecimento d'água e energia elétrica, e já se tem aí algumas das condições básicas para 

explorar turisticamente uma praia ou uma região qualquer que apresente os atrativos 

demandados pelo mercado. Com condições mínimas, o capital se instala e se apropria, 

portanto, desses recursos naturais. Como se percebe na tabela acima, os alojamentos, as 

atividades recreativas e a alimentação conseguem ter um número de estabelecimentos maiores 

e consequentemente empregarem uma grande maioria. 
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3.3 – A Chapada Diamantina 

A Chapada Diamantina é o prolongamento, no Estado da Bahia, do Sistema 

Orográfico do Espinhaço e funciona como divisor de águas separando as bacias dos rios São 

Francisco, Contas e Paraguaçu. Na borda Leste da Chapada Diamantina encontra-se a Serra 

do Sincorá, onde está localizado o Parque Nacional da Chapada Diamantina. 

  O Parque Nacional da Chapada Diamantina foi fundado em 1985 com a intenção de 

proteger a região - já muito prejudicada pela mineração e criação de gado - e incentivar o 

turismo e a pesquisa científica. A área total do parque é de 1520 km² e abriga mais da metade 

da Serra do Sincorá. 

O ecossistema atual da região é bem diferente do encontrado pelos primeiros 

bandeirantes que a exploraram. Grandes árvores foram derrubadas para facilitar a mineração, 

que também ocasionou a erosão do solo. Com a proibição do garimpo na região do Parque 

Nacional, o fogo, colocado tradicionalmente nos pastos pelos fazendeiros, é hoje o grande 

inimigo do ecossistema. 

Com altitude média entre 800 e 1000 metros, a Chapada é formada por um extenso 

planalto que possui picos de até 1.700 m, o que favorece a formação de grandes vales.                                                    

O conjunto orográfico constitui, assim, um grande divisor de águas entre os afluentes do São 

Francisco que drenam a vertente oeste da Chapada, e os rios que pertencem às bacias do rio 

Paraguaçu e de Contas, escoando em direção ao Oceano Atlântico. Os rios escavaram seus 

vales profundos nas formações arenítico-quartzíticas da cobertura, atingindo camadas 

subjacentes menos resistentes, como os calcários da formação Bambuí e gnaisses e micaxistos 

Pré-Cambrianos. É através destas gargantas que se tem acesso ao planalto. 

Na Chapada estão os três pontos mais altos de todo o Estado: o Pico das Almas, com 

1.958 metros de altitude, o do Itobira, com 1.970m, e o do Barbado, com 2.080m. Também é 

nesta região onde estão a cachoeira Glass ou da Fumaça, com seus 420 metros de queda livre 
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e a caverna do Poço Encantado. Formada por um altiplano de cerca de 700 m de altitude, 

oferece amplas possibilidades de aventuras eco-turísticas.  

Os solos rasos, conseqüência das escavações, facilitam o escoamento das águas através 

das encostas. A vegetação é bem diversificada, misturando florestas de planície, campos 

rupestres, agrestes e caatinga (nas terras secas). 

 Nos vales à beira dos rios, por exemplo, a mata é densa e os solos, mais ricos. As 

manchas úmidas da encosta oriental estão recobertas pela floresta sub-caducifólia tropical. 

Nas áreas elevadas, de clima semi-úmido, predomina o cerrado, mais conhecido como 

“gerais” e nas encostas e superfícies arrasadas, áreas mais baixas e de clima mais árido, a 

caatinga. 

Sob as copas de seus Pau-d’arcos floridos encontram-se com freqüência begônias, 

orquídeas e fetos. Nesta faixa, que incluí municípios como Barra da Estiva, Lençóis e Morro 

do Chapéu, estão as mais belas paisagens do estado da Bahia. A região possui também muitas 

plantas que são usadas para fins medicinais. 

 O principal período de chuvas da região é de novembro a fevereiro, e durante todo o 

ano há grandes variações diárias de temperatura. Ocorrem, porém, pequenas manchas de 

clima tropical úmido na encosta oriental do planalto, a barlavento dos alísios onde a 

topografia favorece a precipitação de chuvas. As mais importantes destas manchas são: Barra 

da Estiva, Lençóis (1.363mm anuais) e Jacobina, com apenas dois ou três meses secos.  

Não obstante sua baixa latitude, 11º a 14º sul, a Chapada Diamantina, devido à altura, 

apresenta um clima privilegiado com zonas de regime sub-tropical, como Morro do Chapéu e 

Rio de Contas, onde a média do mês de julho é de 16,4º C, enquanto a anual é inferior a 20º 

C. Estas temperaturas são muito amenas, se comparadas com localidades do Vale do São 

Francisco, bem próximas, onde a média anual é superior a 26º C. Nas áreas elevadas, de clima 
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semi-úmido, predomina o cerrado e nas encostas e superfícies arrasadas, áreas mais baixas e 

de clima mais árido, a caatinga.  

A descoberta do ouro, nos últimos anos do século XVII, no interior do país, inaugurou 

um novo ciclo econômico no Brasil e foi fator decisivo na ocupação de seu interior. Da 

Cordilheira do Espinhaço, que corre paralela ao Atlântico, do centro de Minas Gerais até o 

Norte da Bahia, brotava a riqueza mineral do país.  

.No século XVII, a reação à ocupação holandesa, sob forma de guerrilhas, na faixa 

compreendida entre os rios Real e São Francisco, preparou o caminho para a colonização da 

região norte do Estado. Chegou-se, em 1655, às cabeceiras do Itapicuru e do Jacuípe e 

repartiram-se terras, três anos mais tarde, em Jacobina e no São Francisco, que foram 

ocupadas por grandes currais de gado. Enquanto uma parte dos colonizadores cruzava o São 

Francisco, seguindo em direção norte, outra seguia a borda direita do rio em direção à 

nascente.  

 Em 1663, já estava apropriada toda a margem baiana do mesmo rio e na última 

década do século XVII, já toda a Bacia do Paraguaçu estava doada a proprietários privados, 

inclusive a zona de Lençóis. Fechava-se assim, um cinturão de colonização em torno da 

Chapada Diamantina, sem, porém desbravá-la. Também as entradas baianas, que perseguiam 

metais e pedras preciosas, durante os séculos XVI e XVII, contornaram, ou no máximo, 

tangenciaram a Chapada Diamantina.  

Entre 1690 e 1770, o Brasil era o maior fornecedor mundial de ouro e diamante, mais 

de 44% do ouro produzido, naquela época, era brasileiro. Pelo tratado de Methuen, de 1703, 

Portugal se obrigava a desativar suas manufaturas, inclusive a nascente indústria têxtil, em 

troca de os ingleses consumirem sua produção de vinho. Por força deste tratado, foram para a 

Inglaterra, via Portugal, aproximadamente 120.000.000 de libras de ouro brasileiro, que 
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serviram para financiar a Revolução Industrial e fazer da Inglaterra uma potência mundial no 

século XIX.  

Foi no Piemonte da Diamantina, onde se encontrou, pela primeira vez, ouro e 

diamante, na Bahia. Revolvendo o cascalho do leito destes rios encachoeirados, garimpeiros 

extraíram no século XVIII, uma grande quantidade de ouro, especialmente na Bacia do Rio de 

Contas e, no século seguinte, grandes quantidades de diamantes e carbonatos nas nascentes do 

Paraguaçu. Embora o regimento, entregue por D. João III, a Tomé de Souza, I Governador 

Geral, já indicasse a conveniência de penetrar “sertão adentro da terra da Bahia”, só um 

século e meio mais tarde seria concluída esta tarefa.        

No outro extremo da Chapada o bandeirante paulista Sebastião Raposo descobriu 

ouro, na segunda década do século XVIII, na nascente do Rio de Contas Pequeno, hoje 

conhecido como Brumado, surgindo assim a Aldeia de Mato Grosso, transformada em 1718, 

na sede da primeira Freguesia do Sertão de Cima. Novas pepitas foram descobertas rio 

abaixo, surgindo outro assentamento humano no local da atual Cidade de Livramento de 

Nossa Senhora.  

A Casa de Fundição, criada em 1726, introduziu na região a técnica de moldagem de 

metais, especialmente do ouro. Com isto criou-se uma ourivesaria que com o esgotamento das 

minas se transformou em metalurgia artesanal. Na região, foi desenvolvida a cutelaria e a 

produção de ferragens para selas, o que propiciou o aparecimento de um outro artesanato 

muito próspero, o do couro. 

 A mineração de ouro na Chapada Diamantina serviu para desenvolver outras regiões 

limítrofes como o Vale do São Francisco e a Serra Geral com os seus criatórios de gado e 

lavouras de subsistência abasteciam os centros mineiros. A Serra Geral já estava ocupada, 

desde meados do século XVII, pelos currais de Antônio Guedes de Brito, fundador da Casa da 

Ponte, mas a criação extensiva de gado não propiciou o aparecimento de aglomerados urbanos 
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importantes. Este fato só se concretizou com o fluxo e refluxo de garimpeiros que se iniciou 

no século XVIII, entre a Chapada Diamantina e as lavras de Minas Gerais, em decorrência da 

descoberta do ouro baiano.  

A liberação da lavra de diamantes no território baiano marcou outra etapa da 

colonização da região montanhosa do Estado. Em 1732, a Coroa já tinha conhecimento oficial 

da existência de diamantes em Jacobina iguais a do Serro do Frio. Como a exploração de 

diamantes estava proibida pela Carta Régia de 16 de março de 1731, para recuperação dos 

preços do produto, descoberta esta que foi ocultada do público. Três anos mais tarde, foi 

reaberta a exploração de diamantes, mas a Coroa restringiu sua lavra ao chamado Distrito 

Diamantino de Minas Gerais.  

A liberação da mineração em outras regiões só ocorreria um século mais tarde, em 

1832. Só após a supressão das restrições à lavra diamantífera é que se criaram condições para 

um novo surto de mineração no Estado. Este último garimpo foi o maior centro de mineração 

diamantífera da Bahia, até setembro de 1844, quando foram descobertas ricas faisqueiras1 na 

vertente oriental do planalto, mais precisamente em Mucugê. 

 Os diamantes até então encontrados eram pequenos e de pouco valor, enquanto os do 

Rio Mucugê eram abundantes de boa qualidade e peso. Ocorreu, então, uma corrida sem 

precedentes para aquela região, despovoando-se os antigos centros de mineração aurífera 

baianos, e diamantíferos mineiros. As lavras reproduziam-se por encanto, e não ficou leito de 

rio, córrego ou brejo da vertente oriental da Chapada Diamantina que não fosse escavado. 

Este surto de mineração foi responsável pelo surgimento de uma nova geração de 

assentamentos humanos na região. De Mucugê, a lavra de diamantes expandiu-se para o sul, 

atingindo o Vale do Rio de Contas dando novo alento a vilas como Barra da Estiva, Rio de 

Contas e Caetité, e para o norte, criando novas povoações como Xique-Xique (Igatu), 

                                                 
1 Local onde se extrai faíscas de ouro 
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Andaraí, e Lençóis entre outras, até atingir Morro do Chapéu, definindo-se, assim, a região 

que passou a ser conhecida como Chapada Diamantina.  

Em poucos meses, uma população de 25.000 pessoas afluiu para a região. A crise de 

moradia e a índole nômade dos garimpeiros fizeram com que grutas naturais fossem 

transformadas em habitação, e famílias inteiras vivessem, durante anos, em barracas de pano. 

Durante um século, de 1745 a 1845, Rio de Contas foi o grande entreposto comercial 

da região, mas com a descoberta dos diamantes, Lençois arrebata esta função da antiga vila. 

Segundo a trajetória do antigo Caminho Real, que ligava Salvador a Minas Gerais e Goiás, é 

iniciada, em 1856, uma ferrovia que partia do Porto de São Félix e chegava até o sopé da 

Chapada Diamantina, isto é, ao Povoado de Machado Portela, para facilitar a exportação de 

diamantes.  

Enquanto o Ciclo Aurífero Baiano durou mais de cem anos, o diamantífero se esgota 

em um quarto de século. Em 1871, entrou em decadência com a concorrência das jazidas sul-

africanas, descobertas seis anos antes. O colapso da região não foi maior devido à repentina 

valorização do carbonado, ou vulgarmente conhecido “carbonato”, utilizado na fabricação de 

brocas para perfurar rochas.  

A exploração do diamante, e posteriormente do carbono, fazia-se segundo o sistema de 

meia-praça: a associação entre o capital de grandes comerciantes, conhecidos como 

fornecedores, e a força de trabalho dos garimpeiros, detentores da técnica da mineração. Na 

prática, porém, os fornecedores, ao avaliarem a produção dos garimpeiros por preços muito 

inferiores aos de mercado, apropriavam-se da maior parte da produção.  

O Caminho Central da Bahia, como era conhecido, cruzou o Paraguaçu, em 1885, e se 

articulou com o ramal Cachoeira - Feira de Santana. Também a navegação fluvial é ativada 

para atender à nova capital das lavras. Uma comissão foi criada pelo Governo em 1861 para 
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desenvolver a navegação a vapor nos cursos baixo e médio do Paraguaçu e deste, pelo Rio 

Santo Antônio, até Lençóis.  

A agricultura foi uma atividade secundária na área de mineração da Bahia. Na 

Chapada Diamantina, região semi-árida, surgiu aldeias, vilas e cidades que se poderiam 

classificar de prematuras, pois só depois desenvolveram uma agricultura rudimentar de 

subsistência. Por esta razão, estes aglomerados enfrentaram graves crises de abastecimento 

alimentar. Seus suprimentos vinham do Recôncavo, da Serra Geral e do Vale do São 

Francisco, onde estavam situados imensos currais de gado.  

No século XIX, com a implantação de fábricas de tecidos, em Valença e Salvador, as 

autoridades procuraram estimular e ampliar o cultivo do algodão no Estado. Esta lavoura se 

expandiu em direção sul, seguindo o sopé da Chapada Diamantina até atingir a Serra Geral. 

Da mesma época são os canaviais da região de Rio de Contas, no meio dos quais, 

ainda gemem pequenos bangüês ou engenhocas que produzem rapadura, açúcar mascavo e 

aguardente para consumo local, explorados até os dias atuais pelo turismo local e regional.  

Também seguindo a encosta leste do planalto, favorecido pelo regime pluviométrico, 

foi se desenvolvendo, a princípio nos quintais, a lavoura do café, no final do século XIX, à 

medida que decaía a produção diamantífera. O café não teve, porém, nem o apoio 

governamental nem a importância de outros produtos agrícolas baianos tradicionais. Só 

recentemente, o Instituto Brasileiro do Café decidiu desenvolver a cafeicultura na região. 

As Lavras Diamantinas se constituíram como tal, a partir da mineração no Sincorá, 

base para o intenso comércio que se concentrava nas cidades de Lençóis, Mucugê, Andaraí, 

Palmeiras e Igatu. No período de 1840-45 a 1930, a “Civilização do Diamante” deu um 

destaque econômico e político sem precedentes à região que, até alguns anos antes, era 

inóspita, praticamente desconhecida e desabitada. 
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A partir dos anos 1930, porém, iniciou-se um longo período de decadência econômica 

e social, além do esvaziamento demográfico das cidades, fato cujas conseqüências ainda hoje 

se fazem sentir na vida local.  

A parcela da população que permaneceu nessas cidades vive hoje, em sua maioria, em 

condições de extrema pobreza, mas ainda alimentando certo fascínio pelo garimpo, que 

continua a ser praticado, tanto como uma atividade extrativista de subsistência, quanto na 

forma de uma exploração mecanizada e predatória. 

 Assim, sob diversas formas, o garimpo deixou (e ainda deixa) suas marcas na 

geografia da Chapada: marcas físicas do intenso trabalho dos garimpeiros nas serras e no leito 

dos rios; marcas urbanas em singulares conjuntos arquitetônicos; marcas humanas na 

memória e na vida presente. Todas elas, a seu modo, são heranças que testemunham a 

História.  

 Esse esboço histórico-geográfico permite situar a Chapada Diamantina como um 

território definido pela superposição de espacialidades que se moldam umas às outras  e que 

condensa, no mesmo sítio (terreno, espaço físico), uma sucessão de outros territórios de 

naturezas distintas. O imbricamento dessas dimensões de relação sociedade-espaço confere 

um significado particular ao lugar próprio dos fenômenos que fazem do território constituído 

pela Serra do Sincorá/Lavras Diamantinas/Parque Nacional/Circuito Ecoturístico do 

Diamante, um terreno comum, palco e objeto das relações cultura-natureza historicamente 

inscritas e geograficamente dimensionadas.   

Uma expressão singular que coloca a possibilidade de diferentes combinações de 

processos no encontro/confronto de diferentes grupos sociais, portadores de modos de vida e 

visões de mundos distintos. 

As características geológicas e ecológicas da Chapada Diamantina, sua história recente 

e as transformações, atualmente em curso na região, convidam a outras análises, exigem 
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outras explicações. Referem-se à conformação da região como um novo espaço turístico, o 

que impulsiona a sua reintegração à divisão territorial do trabalho, através da assimilação de 

uma série de inovações e os impactos decorrentes desse processo. 

A Chapada forma um conjunto de formas de relevo cuja complexa configuração foi 

sendo moldada através dos tempos, sofrendo a ação dos processos tectônicos e erosivos que 

deram origem aos atuais contornos do planalto que se destaca e se impõe.  

A Chapada Diamantina, considerando a sua extensão como “região econômica”, 

abrange atualmente 33 municípios, 4% do território e aproximadamente 4% da população da 

Bahia.  Dentro dos limites dessa região foi definida uma Zona Turística (11 municípios), 

subdividida por sua vez em dois circuitos turísticos: circuito do Diamante e do Ouro.  
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CAPÍTULO IV - PAISAGEM E TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA  

 

 

A discussão sobre paisagem é envolvida em novos conteúdos, resultantes da 

ampliação dos horizontes explicativos da Geografia pela incorporação de noções como 

percepção, representação, imaginário e simbolismo. Na realidade, “sendo a paisagem 

abordada geralmente pelo que se vê ela supõe necessariamente a dimensão do real concreto, e 

a representação do sujeito, que o codifica no ato da observação” (CASTRO, 2002, p.122). A 

paisagem como fruto dessa observação resulta de um processo cognitivo, mediado pela 

representação do imaginário social, carregado de simbologia.  

Essa dualidade de paisagem, real e simbólica, permite que, em sua manifestação 

concreta, se ofereça à análise do tipo positivista que localiza, mensura, classifica e descreve. 

No entanto, ela existe em relação a um sujeito coletivo: a sociedade que a produz, reproduz e 

a transforma em função de certa lógica.  

O turismo faz parte desse mundo de símbolos, idéias, sonhos e representações, pois é, 

antes de tudo, um conjunto de pré-concepções e percepções de imagens e valores de 

significados culturais, construídos por quem viaja antes mesmo da experiência realizada. 

Todo turista antes de chegar ao destino, já elaborou representações mentais dos lugares que 

vão ser visitados.  

Assim, o turismo não é somente feito de ritos como ele pressupõe, mas é ainda, um 

imaginário do espaço. E é este imaginário que dá sentido à circulação turística e a diferencia 

das outras formas de mobilidades. Yázigi (2000) lembra que o devaneio, a fantasia ou a 

imaginação seriam a essência da condição humana e fazem parte da excitação turística, sendo 

sabiamente manipulada por seus agentes. 
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O termo imagem é utilizado de várias formas e significados. Segundo Teixeira Neto 

(1982):  

O termo imagem é pleno de conotações, umas abstratas (reprodução analógica de 
um ser, uma coisa qualquer; manifestação sensível do invisível e do abstrato, isto é, 
representação mental de origem sensível etc.) outras concretas (do domínio da 
física, da química, da matemática, da geometria, como a imagem da televisão, o 
cinema...) (TEIXEIRA NETO, 1982, p.125). 

 

 

 Na imagem turística, é possível evidenciar alguns conceitos de mundo natural e outros 

do mundo humano. Por mundo natural entende-se os elementos e objetos mais próximos: 

domínio cognitivo (Cognição), emocional (Fotografia, Desenho) e o domínio Político (Visão). 

A imagem turística trabalha com os três domínios e com as três imagens que são inseparáveis 

da natureza como o relevo, o solo, as rochas, entre outros. Por mundo humano compreendem-

se os elementos e objetos construídos pelos homens como casas, cercas, entre outros. 

A imagem turística é um caminho à cognição do ambiente e, nesse sentido, assume 

papel primordial no processo de conhecimento e proporciona as mudanças mentais nos 

indivíduos. Desvendar a imagem turística é lidar com o cognitivo, o político e o emocional do 

sujeito que desempenha esta ação. Os fatos são mais do que pedaços de informações, eles 

fazem parte de um processo mais amplo. A consciência deve ser entendida como parte de um 

processo maior. 

 A imagem turística, enquanto expressão gráfica pode ser considerada e utilizada como 

estratégia, em que todas as coisas parecem tornar-se parte de um processo maior. O 

desenvolvimento de um contexto no qual o observador pode pressupor seu sentido torna-se 

um elemento chave na construção do conhecimento pós-formal. Os fatos só fazem sentido no 

contexto criado por outros fatos. 

Ainda Segundo Santos (2004), a imagens turísticas assumem determinadas 

características, uma vez que se apresentam como global, tradicional e atual. A imagem global 



 102 

corresponde às aspirações do ser humano por ultrapassar seu limite, este que corresponde ao 

domínio, ao conhecimento do mundo. A busca de lugares torna-se mais freqüente tão logo o 

lugar em que se está estabelecido transforma-se em familiar, onde a pessoa domina sem 

dificuldades: sai e consegue voltar, sem se reter, coincidentemente, a pontos de referências. A 

familiaridade com o lugar faz com que sinta necessidade de sair, de conhecer novas 

paisagens. 

A imagem tradicional é proveniente das experiências, da vivência da pessoa e se fixa 

lentamente, durante um longo tempo, e a cultura do turista permite-lhe um entendimento de 

toda riqueza que a paisagem apresenta, havendo, portanto, compreensão diversificada. A 

imagem turística de um lugar carrega em si mesma um poder evocador, inscrito no cognitivo 

de cada indivíduo.  

 A imagem atual, também denominada imagem nova, corresponde ao espaço criado 

pela moda, pela mídia, pelos padrões de beleza da sociedade contemporânea. Essa imagem é 

auto-regulada, compreendendo três componentes: o turista, o receptor e os organismos de 

viagem. 

A imagem atual procura contemplar as aspirações dos turistas, mas não o 

conhecimento dos lugares a serem visitados. Dessa forma, a dificuldade para o turismo é 

conhecer com precisão o valor da oferta de todos os lugares que se encontram disponíveis. 

O estudo dos processos mentais relativos à percepção ambiental é fundamental para se 

compreender melhor as inter-relações entre homem e meio ambiente, visíveis na paisagem.  

Sobre esta questão, Oliveira salienta que: 

 

[...] meio ambiente é tudo que rodeia o homem, quer como indivíduo, quer como 
grupo, e dessa forma ele não é apenas composto de cores, formas e extensões, mas 
também de sons, odores e sensações; daí, necessitarmos de todos os nossos sentidos 
para nos comunicarmos com o mundo que nos rodeia, uns sentidos suprindo os 
outros, uns se destacando sobre os outros (OLIVEIRA, 2000: 21). 
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A Chapada Diamantina, aqui representada pelos municípios de Lençóis, Palmeiras, 

Mucugê e Rio de Contas, é o melhor exemplo para se vivenciar as imagens global, tradicional 

e atual. A imagem turística global nasce do desejo de se conhecer novos lugares, da 

possibilidade de se escapar do lugar onde o indivíduo ocupa um papel na sociedade. A sua 

saída é vista como status junto ao grupo do qual faz parte.  

Cada camada social que freqüenta a Chapada valoriza o espaço de um modo peculiar e 

se constrói a imagem transmitida pelos costumes e moldada através dos tempos. Trata-se da 

imagem tradicional. E por fim, exemplifica-se também a imagem atual em que o turista tem 

aspirações e vontades que se somam à necessidade de sair do cotidiano, cujas vontades são 

acentuadas orientadas pela mídia, através da propaganda. 

Os organismos de viagens estão representados pelos agentes de turismo, publicitários 

que têm a função de selecionar áreas que atendam às expectativas do turista e que possam ser 

registradas em cores e movimentos. Os lugares aguçados pela mídia são os núcleos 

receptores, ou seja, a área estruturada para receber o turista, com seus atrativos, belezas, 

camuflando o rotineiro.  

Portanto, quando se evidencia as imagens turísticas, reporta-se ao meio ambiente onde 

se desenvolve a atividade turística em si. Enquanto psicologicamente, a visão é considerada 

uma sensação, a percepção é definida como significado que atribuímos às informações 

recebidas pelos sentidos, como sensações. A percepção é trabalhada de maneira mais 

profunda, no domínio cognitivo, no nível dos significados.  

Neste capítulo pretende-se evidenciar a paisagem e o turismo na Chapada Diamantina, 

partindo de Lençóis, o core dessa região e da caracterização dos lugares turísticos 

evidenciados pela pesquisa: o município de Palmeiras; Rio de Contas e Mucugê, conforme 

localização a seguir: 
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                                       Figura 4.1 - Localização da área de estudo 

 

 

 

Fonte: SEI – Região econômica –Chapada Diamantina- Estado da Bahia – 2003 
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4.1 – Turismo na Chapada – Caracterização Regional 

 

 

Um dos marcos da turistificação na Chapada Diamantina foi a construção das 

Pousadas de Lençóis e de Rio de Contas, no final dos anos 70, por iniciativa da EMTURSA, 

dentro do programa governamental Caminhos da Bahia (interiorização da Bahia). Com o 

passar dos anos, foi-se intensificando as visitações a partir dos mercados emissores de 

Brasília, Goiânia, atraídos pelas notícias a respeito das paisagens que a Chapada Diamantina 

escondia.  

A história do arraial fundado, em 1845, por garimpeiros em busca dos diamantes 

recém-descobertos da região é um reflexo das variações econômicas e políticas que essa 

atividade econômica impôs à Chapada Diamantina. Em pouco tempo, as terras foram 

ocupadas por exploradores e comerciantes de diversos lugares do país que, em comum, 

tinham a ambição do rápido enriquecimento. 

Em 1856, a aglomeração ganhou o nome de Comercial Vila de Lençóis, em 

referência aos grandes comerciantes de pedras e mercadores, inclusive estrangeiros, que 

proliferavam na região. Como a circulação de dinheiro era muito grande em toda Chapada, 

enriqueceu também quem, atento às necessidades dos garimpeiros, soube vender a preços 

altos as mercadorias básicas, como alimentos (uma grande seca que começou em 1859 e 

durou três anos, matou muitas pessoas de fome e evidenciou a falta de infra-estrutura dos 

aglomerados).  

Até cerca de 1871, a exploração das lavras diamantinas contribuiu para o surgimento 

de Lençóis. É desta fase uma das construções mais elaboradas da cidade, a Capela de Nosso 

Senhor dos Passos. O esgotamento parcial dos solos da região e a concorrência de pedras 
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encontradas no sul da África levaram Lençóis a uma era de extrema pobreza e escassez de 

recursos. O comércio e o garimpo foram abandonados por seus exploradores. 

Consta que o nome da cidade de Lençóis vem dos lagedos por onde o rio passa 

espumando, serra abaixo, como se fora um lindo lençol bordado. Essa visão era obtida, 

principalmente, pelas pessoas que chegavam por cima da serra do Sincorá.  

Lençóis foi a "capital das Lavras", contando com um vice-consulado francês e sendo 

apontada como "Vila Rica da Bahia". Depois de todo esse progresso, porém, a região 

transformou-se no maior centro do coronelismo e da jagunçada. A década de 20 foi dos 

homens valentes, revólveres a cinta, e das gatas-bravas, mulheres guerrilheiras que lutaram 

contra o mais temido chefe, o Coronel Horácio de Matos.  

 Lutador por ideal ou profissão, jagunço não era o mesmo que cangaceiro. Era soldado 

sertanejo, a serviço de uma causa e de um chefe, que desconhecia o medo no campo de 

batalha. Horácio de Matos, que dominou a região das Lavras Diamantinas, foi o último e o 

maior de todos os chefes dos jagunços. O próprio governo de Epitácio Pessoa foi obrigado a 

assinar com ele um acordo de pacificação, e a Coluna Prestes teve de sair do país depois que 

invadiu os seus domínios. (Cidades históricas brasileiras, 2006).  

A cidade de Lençóis também viveu grandes momentos de júbilo, embalada nas mais 

requintadas comemorações festivas, quer políticas, religiosas ou populares. As classes 

beneficiadas pela situação econômica mantinham um grande destaque por exibirem as modas 

estrangeiras vindas de Paris e de outras partes do mundo e, que se faziam apresentar como 

privilégio dos senhores donos de garimpos e possuidores de escravos. Os primeiros senhores 

do garimpo levaram famílias inteiras de escravos para Lençóis.  

A partir de meados do século passado, o município de Lençóis enfrentou uma grande 

crise econômica, pois com a intensa procura por diamantes a pedra começou a ficar escassa. A 

partir daí, a cidade se viu em um cruzamento: continuar essa atividade extrativista ou 



 107 

aproveitar suas belezas naturais e arquitetônicas para a atividade turística. A partir do 

movimento social chamado MCC (Movimento de Criatividade Comunitária), composto por 

Steve Horman e moradores da cidade, Lençóis conseguiu em 1973 ser tombada pelo IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Artístico Nacional) como Patrimônio Nacional. Esse foi o primeiro 

passo para o desenvolvimento do turismo na região da Chapada Diamantina.  

 

Figura 4.2 – Centro de Lençóis 

 

 

Fonte: www.trilhaecaminhos.com.br 

 

De 1980 até 1994 o turismo na cidade ainda estava "engatinhando". O perfil do turista 

que visitava Lençóis era de pessoas novas, os chamados "Mochileiros", que ficavam, em 

média, dois dias hospedados na cidade.  
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O município conta com uma população de 8.910 habitantes, numa área de 1.240 Km² 

(IBGE, 2000), sendo que 71,7% vivem na zona urbana e o restante na zona rural. A cidade 

conta com uma ótima infra-estrutura para absorver a demanda do turismo. Cerca de 120.000 

turistas visitam Lençóis, por ano, que ficam, em média, oito dias na cidade.  

Lençóis foi considerada, pela quarta vez consecutiva, como um dos 10 melhores 

destinos turísticos do Brasil, apresentado pelo Guia Quatro Rodas - mais importante guia de 

viagem do Brasil, e eleito o melhor destino ecoturístico do Brasil pelo Guia 14+ Brasil 

Telecom, do Portal Ibest na Internet.  

Porém, apesar de concentrar ainda a maior parte dos turistas que visitam a Chapada e 

em decorrência da necessidade de conhecer os espaços naturais da região, a cidade de Lençóis 

passou a ser propriamente um pólo de entretenimento e serviços de apoio ao turista, com os 

atrativos complementares da história e dos mitos do passado de garimpeiros, jagunços e 

coronéis.  

O interesse maior dos turistas se deslocou para o seu entorno: serras, rios, cachoeiras, 

morros, grutas. Sendo assim, outros municípios surgem no cenário turístico regional, entre 

eles, Palmeiras, Mucugê e Rio de Contas, evidenciados na pesquisa e caracterizados aqui. 

A descoberta de jazidas de diamantes, às margens do riacho Lajedinho, deu início à 

formação do município de Palmeiras, com o nome de Vila Bela das Palmeiras, no século XIX. 

Fez parte das Lavras Diamantinas, época de acontecimentos marcantes na história da Bahia, 

envolvendo o comércio de diamantes, as disputas territoriais e o poder político.  

Em aspectos econômicos, Palmeiras tem suas atividades concentradas, basicamente, 

na exploração de diamantes, carbonatos, cristal de rocha e calcário. Está voltado para uma 

agricultura rudimentar e uma indústria de transformação em pequena escala, como por 

exemplo, a fábrica de massas alimentares. A apicultura está em fase inicial de implantação.  
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Palmeiras conta com uma população de 7.518 habitantes, numa área de 696 Km², 

sendo que 3.519 habitantes vivem na zona rural e 3.999 estão na zona urbana (IBGE, 2000) e 

possui incontáveis atrações naturais como grutas, cavernas, cachoeiras, dentre outras 

formações naturais, que se enquadram no ecoturismo.  

O município em conjunto com outros, não menos conhecidos, forma a Área de 

Preservação Ambiental (APA) e o Parque Nacional da Chapada Diamantina (PARNA). Desde 

o início de 1997, é resguardada pelo Grupo Ambientalista de Palmeiras (GAP), organização 

não governamental que atua na defesa, conservação e recuperação do meio ambiente da 

Chapada Diamantina, principalmente no município de Palmeiras onde se localizam 

importantes monumentos naturais como o Morro do Pai Inácio, Morrão, Morro do Camelo, 

Cachoeira da Fumaça, entre outros. 

O GAP desenvolve alguns serviços na Chapada Diamantina, como o Reflorestamento 

das matas ciliares dos rios da região, o monitoramento do Morro do Pai Inácio e da Cachoeira 

da Fumaça (figura 4.3), além de realizar mutirões para de limpeza de ruas, córregos e rios da 

região, resgate do patrimônio histórico, controle de queimadas, coleta seletiva, entre outras 

ações de cunho sócio-ambiental. 

O GAP é uma instituição sem fins lucrativos e não conta com patrocínios. Segundo 

um dos fundadores do grupo, quando iniciado o trabalho, tinha-se o apoio do Governo 

Estadual, porém, há sete anos, só se mantém com a contribuição voluntária das agências de 

turismo, que em períodos de alta estação (novembro a fevereiro) conseguem-se pagar o 

salário das pessoas diretamente envolvidas e em baixa estação o capital que tem é dividido 

entre os membros, não cobrindo os custos. O GAP recebe a contribuição voluntária dos 

turistas que visitam o Morro do Pai Inácio, em troca do acompanhamento de um dos doze 

guias que o grupo tem. Palmeiras ainda conta com a Associação de Condutores de Visitantes 

(ACV) na tentativa de organizar o trabalho dos guias da região. 



 110 

 

Figura 4.3 – Cachoeira da Fumaça – Atração em Palmeiras-Chapada Diamantina 

 

 

Fonte: www.penomato.com.br 

 

Igualmente fundada na época do auge do diamante (1890), Palmeiras apresenta um 

cenário típico da região: alguns casarões, principalmente ao redor da praça da igreja, onde 

abriga com destaque o Palacete dos Alcântaras, a Prefeitura Municipal, a Igreja Matriz do 

Bom Jesus e as Capelas.  

Centro comercial regional, a feira de sábado é muito concorrida e traz todo tipo de 

artesãos e caravanas de burros, como antigamente. O carnaval da cidade é o único da região, 

trazendo foliões dos quatro cantos da Chapada e apesar de tantas qualidades, poucos sabem 

que o Morro do Pai Inácio e a Cachoeira da Fumaça pertencem ao município.  

Na cidade de Palmeiras ainda se percebe um turismo incipiente que não tem pressa 

para acontecer. Há um ano, a prefeitura criou a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente que 
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tem como meta, o trabalho participativo em parceria com o Conselho de Turismo e Meio 

Ambiente em nível nacional.  

Apesar de parcerias com Organizações Não-Governamentais (ONGs), da existência de 

projetos enviados para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),  ainda faltam 

mais investimentos públicos e privados no que se refere ao turismo na cidade.  

Segundo a Secretaria de Turismo, a cidade necessita de uma forma de recepção para o 

turista, pois ainda não oferece infra-estrutura necessária para a sua hospedagem. Daí a 

dificuldade da prefeitura em investir mais diretamente nos pontos turísticos que estão no 

município, como o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira da Fumaça, o Morrão, Morro do Camelo 

e os Três Irmãos, pois o turista pouco tem onde ficar e desfrutar dos serviços que já são 

exploradas pela região como mercadoria turística.  

Pensando essa questão dentro do enfoque regional, percebe-se que há uma 

complementaridade nesse processo, quando ao mesmo tempo em que alguns municípios, 

como Palmeiras, não há infra-estrutura para acolher os turistas, em outros, como Lençóis já 

existe.  

Portanto, ressalta-se que os municípios se completam para atender ao turista e mesmo 

não se tendo condições adequadas de hospedagem na cidade, os pontos turísticos não deixam 

de ser visitados. A forma como é apresentada a paisagem é regional. As paisagens para o 

turista, não pertencem a esse ou aquele município, mas a região como um todo, perdendo o 

sentido os limites administrativos.  

Em grande parte, o desenvolvimento do município de Palmeiras se deve, atualmente, 

ao crescimento turístico do Vale do Capão, a 20 km da sede. Um lugar de uma diversidade 

ambiental, natureza preservada e que abriga a Vila do Capão onde se encontram vários tipos 

de acomodações como pousadas, albergues, campings, restaurantes, pizzarias, bares, padarias, 
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lanchonetes, lojas, além de serviços de massagens, terapias de relaxamento e muitas trilhas, 

serviços que não são oferecidos na sede do município.  

"Cidade bela das Palmeiras” deve seu nome às palmeiras imperiais que ali foram 

plantadas no século passado. A sede do Parque Nacional da Chapada Diamantina que depende 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) se 

encontra na entrada da cidade que conta também com um hospital e um mercado municipal 

recém reformado e tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico-Artístico Nacional 

(IPHAN).  

Dentre as principais atrações de Palmeiras destaca-se o Morro do Pai Inácio, com 

1.150m de altitude, principal ponto da paisagem e cartão-postal da Chapada Diamantina. Do 

alto dele, se vêem quilômetros e quilômetros de planalto enfeitados por morros íngremes e de 

topo chato. Do seu mirante, tem-se uma vista panorâmica deslumbrante da região, se 

defrontando com os principais pontos turísticos da região. (figura 4.4). 

Figura 4.4 - Morro do Pai Inácio - Vista de cima 

 

Fonte: www.aultimaarcadenoe.com 
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Outro município em destaque na região é Mucugê, que desde o início do século XIX, 

era parcialmente ocupado por fazendeiros que mantinham criação de gado. Foi o primeiro a 

atrair os exploradores ávidos por novas jazidas de pedras preciosas. Diz a história oficial que 

o primeiro diamante da região foi encontrado, em 25 de junho de 1844, por Cristiano Pereira 

do Nascimento, afilhado de José Pereira do Prado, ou "Cazuza do Prado", um grande coronel 

da região. A pedra teria sido acidentalmente achada no leito do riacho das Cumbucas, 

enquanto Cristiano lavava as mãos.( Cidades históricas do Brasil, 2006) 

Um grupo comandado por "Cazuza do Prado" explorou a região e recolheu muitas 

outras pedras. O segredo da nova riqueza só foi revelado quando um dos participantes, ao 

tentar vender uma pedra, foi acusado do assassinato de um minerador e acabou obrigado a 

revelar onde a havia encontrado. A partir de então, foram encontrados diamantes e carbonatos 

em abundância, levando mais de 1.200 pessoas à Vila de Mucugê do Paraguaçu. Espalhada a 

novidade, a região foi invadida por garimpeiros e viajantes de todo o país, especialmente do 

Serro e Diamantina (MG), onde a exploração já acontecia.  

A cidade de Mucugê do Paraguaçu foi oficialmente fundada em 1844, com o nome do 

rio que a cerca, que, por sua vez, se referia a uma fruta comida pelos índios. Pouco tempo 

depois, já abrigava uma população flutuante de 12.000 pessoas, lideradas por senhores de 

grandes posses, vindos de Minas e da Europa com suas famílias e riquezas. Pessoas de vários 

locais do país e estrangeiros (árabes, judeus, franceses) misturavam-se com centenas de 

escravos vindos da África.  

Na década de 1870, a exploração do diamante entra em crise, em parte pela descoberta 

de jazidas no sul da África, obrigando a região a buscar atividades alternativas. A criação de 

gado, explorada pelas tradicionais famílias locais, voltou a ser a principal fonte de renda de 

Mucugê, assim como o cultivo de café e cereais. Com a proibição oficial do tráfico de 
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escravos, sua venda por preços até três vezes maiores, também se tornou uma forma de 

compensar a escassez de diamantes. 

Desmembrada da cidade de Nossa Senhora do Livramento do Rio de Contas, muda 

seu nome para Freguesia de São João do Paraguaçu, voltando a se chamar Mucugê, em 1917. 

Este crescimento descontrolado causou diversos problemas e dificuldades sociais. Em busca 

do rápido enriquecimento, valia a lei das armas e do dinheiro. Jagunços matavam em nome de 

seus senhores, sempre ávidos por mais terras, escravos e, conseqüentemente, diamantes.  

Na tentativa de controlar o caos da concentração urbana, os "homens importantes" da 

região (sempre os mais ricos) reuniam-se para discutir regras de crescimento e convívio 

social. Tentativas quase sempre frustradas de regular o tamanho das construções, as medidas 

usadas no comércio e até a limpeza das ruas (quem atirasse lixo no chão podia ser multado e 

preso por cinco dias). A influência política dos coronéis continuava ditando as leis na cidade. 

Em 1926, foi a vez da Coluna Prestes, em campanha por todo território nacional, sentir a força 

das armas locais e ser expulsa da cidade. 

A primeira metade do século XX trouxe uma definitiva decadência econômica para a 

região da Chapada Diamantina, que registrou um enorme êxodo populacional. Em Mucugê, a 

solução imediata foi à exploração dos campos de Sempre-viva, planta que tem cerca de 400 

variações nos campos rupestres do município. Exportada em grandes quantidades para 

Europa, como artigo de decoração, chegou a ser ameaçada de extinção. Também a fauna da 

região foi muito prejudicada pela caça indevida nessa época.  

Visando regulamentar a exploração da flora, o Projeto Sempre-Viva (figura 4.5). 

iniciado em 1999, mantido pela prefeitura no Parque Municipal de Mucugê, tem procurado 

aliar a extração racional da planta a pesquisas tecnológicas e geração de empregos. O projeto 

cuida da revitalização da espécie, com o seu cultivo e manejo sustentáveis, além de incentivar 

o ecoturismo e novos programas de educação ambiental na região. 
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Figura 4.5 – Sempre-Viva 

 

Fonte www.caixa.gov.br 

 

A prefeitura vem montando uma infra-estrutura básica: estradas, saneamento básico, 

criação de uma usina de beneficiamento do lixo, sendo a coleta seletiva, uma realidade para a 

população. A preocupação da Prefeitura é fazer um turismo responsável, promovendo a 

cultura e tradições, fortalecendo o nativo, gerando emprego e renda, beneficiando as camadas 

menos favorecidas como, por exemplo, guias que são ex-garimpeiros e ex-produtores de 

sempre-viva.  

A prefeitura trabalha com a conscientização dos moradores na excelência da 

receptividade, além de mediar conflitos, pois é notável a resistência dos residentes (defesa do 

território) a pessoas que vem de fora para ficar na cidade, os chamados forasteiros, e que, na 

maioria das vezes ocupam espaços destinados ao turismo como proprietários de pousadas, 

restaurantes, entre outros.  

Segundo a Secretaria de Turismo, criada o ano passado, o município, apesar da 

atividade turística ainda ser incipiente, trabalha dentro do programa Roteiros do Brasil, em 

nível federal, e do Programa Regionalização da BAHIATURSA, em nível estadual. A partir 

do tombamento arquitetônico e paisagístico e da criação do Parque Nacional em 1999, a 

cidade começou a se estruturar para o turismo, com a chegada de restaurantes, guias, 



 116 

adaptação de trilhas de garimpo, além de programas do SENAC e da capacitação de mão-de-

obra do SEBRAE. 

Figura 4.6 - Centro de Mucugê - Bahia 

�

�

Fonte: marcosbastos.flogbrasil.terra.com.br  

 

A Secretaria de Turismo afirma que pretende desenvolver o turismo de Mucugê, 

coincidente com o perfil dos turistas e motivar o senso empreendedor da população local. Para 

que esses conflitos sejam sanados a população precisa ser inserida no turismo de forma sólida 

e sustentável. 

Mucugê tem uma população de 13.682 habitantes, numa área de 2.482 Km², sendo que 

apenas 3.317 habitantes estão na sede do município e 10.365 ainda vivem na zona rural em 

função da agricultura e também da atividade mineradora que, apesar de escassa, ainda se 

desenvolve ao longo dos rios que percorre o município. 

 O município abriga 52% do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que 

compreende rios, cachoeiras, formações rochosas antigas, grande diversidade botânica e uma 
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arquitetura que faz reportar ao surgimento e história da cidade. Uma das principais atrações é 

o Cemitério Santa Isabel, construído no século XIX (figura 4.7). 

 

Figura 4.7 – Cemitério Bizantino 

 

Fonte: Trabalho de Campo – Janeiro 2006 

 

Outro município que merece destaque na região da Chapada Diamantina é Rio de 

Contas. Por volta de 1690, viajantes vindos de Goiás e do Norte de Minas Gerais, dirigindo-se 

para Salvador, Capital da Província do Brasil, fundaram um ponto de pouso em um Planalto 

da Serra das Almas, à margem do Rio Brumado (o então Rio de Contas Pequeno), onde 

edificaram uma capela sob a invocação de Nossa Senhora de Santana.  

Esse povoado ficou conhecido como Arraial dos Crioulos. A partir de 1700, o 

povoado era visitado por bandeirantes paulistas, inclusive o famoso Sebastião Raposo 

Tavares, que para lá tinha ido à procura de ouro. Estes garimpeiros que vieram em grande 

número, no ano de 1718, fundaram a 18 km do Arraial, numa altitude de 1500m, a primeira 

Freguesia do Alto Sertão, ou Sertão de Cima, com a denominação de Freguesia de Santo 

Antônio de Mato Grosso (havia, na época, 20 freguesias em toda a província da Bahia). 
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Devido à dificuldade de acesso à Freguesia de Santo Antônio de Mato Grosso, em 

1724, transferiu-se a vila para o Arraial dos Crioulos, que, desde então, passou a denominar-

se de Minas de Rio de Contas, hoje Rio de Contas. 

Os primeiros habitantes de Rio de Contas foram escravos alforriados que se reuniram 

no Arraial dos Crioulos. O município foi durante muito tempo, explorado pela atividade de 

mineração, que teve início nos “sertões do rio de Contas”, no século XVII, com a extração do 

ouro. A vila do Rio de Contas surgiu com o crescimento das lavras auríferas no leito do rio 

Brumado, tendo estacionado com o esgotamento das minas.  

Muito da história da Chapada está contada nas ruas de Rio de Contas, mas uma boa 

parte dela está nos povoados de Barra do Brumado e Mato Grosso, a 20 km do centro. Antes 

mesmo que houvesse brancos, já existia, no século XVII, um quilombo formado por negros 

fugidos de um navio naufragado em Itacaré. O grupo se infiltrou sertão acima pelo Rio de 

Contas e veio parar no alto da serra, onde fundaram uma comunidade, hoje dividida em duas: 

Barra do Brumado e Bananal.  

Anos depois, em 1718, os primeiros bandeirantes a chegar ao município, encontraram 

ouro e logo se instalaram por aquelas redondezas. Lá ergueram o arraial de Mato Grosso, que 

viria a ser um dos primeiros povoados do interior da Bahia. Os brancos, na sua maioria, 

descendentes de portugueses, escravizaram os negros para usá-los em seu garimpo, deixando, 

porém, que vivessem em seu antigo quilombo.  

No início do séc. XVIII, com a chegada de bandeirantes interessados em novas regiões 

de exploração do ouro, um novo arraial (hoje chamado de Mato Grosso) foi fundado, 

atraindo mais pessoas para a região. Nessa época também, chegaram os padres jesuítas. 

Em 1746, o arraial dos Crioulos passou a chamar-se Vila Nova de Nossa Senhora do 

Livramento das Minas do Rio de Contas, nome herdado da transferência de uma vila vizinha 

que, devido a constantes enchentes, sofria epidemias de febre amarela. 
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Rico em ouro de aluvião, o município viveu, na segunda metade do século XVIII, uma 

época de grande prosperidade econômica. As tradicionais famílias importavam da Europa 

peças de uso pessoal e de decoração e, numa celebração à abundância, pó de ouro era lançado 

nos Imperadores e Rainhas durante as procissões da festa do Divino Espírito Santo. Também, 

são dessa época os casarões em estilo colonial, hoje tombados pelo patrimônio. 

Toda esta prosperidade decaiu já por volta de 1800 com a escassez do ouro, e agravou-

se com a descoberta de diamantes na Chapada Diamantina quatro décadas depois. Grande 

parte da população de Rio de Contas que havia fundado a cidade transferiu-se para Mucugê 

em busca de novas riquezas. O artesanato passou a ser sua principal atividade econômica. 

A cidade de Rio de Contas com sua arquitetura colonial (século XVIII), com seus 

jardins e ruas limpas, e seu artesanato, que resgata o período do ouro, constitui um atrativo 

turístico. A ocupação humana sempre esteve condicionada à estrutura do relevo, restringindo-

se a atividade agrícola aos fundos dos vales. Entre as cristas das serras dissecadas pelos rios, 

cultiva-se arroz e cana irrigada. 

No século XVIII, uma forte epidemia de febre amarela levou o governo local a 

remanejar toda a população da cidade vizinha de Livramento de Nossa Senhora, no pé da 

serra, para o topo da Chapada. Foi construída, então, uma nova cidade, com ruas amplas o 

suficiente para ventilar e evitar doenças. 

O arquivo municipal guarda preciosidades tão valiosas quanto o ouro, a história do 

lugar, com descrições detalhadas de compras de escravos e brigas de coronéis. Mas, Rio de 

Contas tem algo diferencial: ao contrário de outras cidades históricas, suas ruas são largas, ou 

seja, foi uma cidade planejada. 

Hoje, Rio de Contas é uma entre tantas cidades da Bahia que vive das glórias do 

passado. Verdadeira cidade-museu abriga quase 300 construções históricas tombadas pelo 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre elas a Igreja Matriz, com seu 

altar folheado a ouro, e o Teatro São Carlos, o primeiro do interior baiano (figura 4.8). 

 

Figura 4.8 - Igreja Matriz – Rio de Contas 

 

Fonte: www.nomads.com.br 

 

As comunidades de Barra do Brumado e Mato Grosso estão isoladas na serra de Rio 

de Contas, mas são de aspecto completamente diferente. Mato Grosso é todo habitado por 

brancos com traços portugueses e a própria vila, vista de longe, lembra um povoado qualquer 

do Alentejo. Seus moradores cultivam flores, café, abacaxi, chuchu, laranja e o lugar inteiro 

parece ser uma grande horta. Barra e Bananal, por sua vez, lembram um povoado carente, sem 

linha telefônica (Mato Grosso tem sete telefones públicos), com moradores negros e engenhos 

de cana movidos a boi. Ambas as comunidades se dão bem e fazem comércio entre si, mas 

não se misturam, mantendo-se segregados socialmente.  

Originariamente, o município abrangia vasta extensão territorial. Compreendia toda a 

região do alto Sertão Baiano, ou Sertão de Cima, como era então conhecida, quase toda a 

bacia do Rio de Contas Grande (atual Rio de Contas) e parte da Bacia do Rio São Francisco. 

Em 28 de Agosto de 1885, pela Resolução Provincial Nº. 2544, a Vila de Minas de Rio de 
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Contas foi elevada à categoria de Cidade, passou a denominar-se, simplesmente, Rio de 

Contas. 

 

Figura 4.9 - Centro de Rio de Contas 

 

Fonte: www.eco.tur.br 

 

O município dispõe de um potencial hídrico elevado, já que está situado na bacia 

superior do rio de Contas. Apresenta uma drenagem densa, em virtude da permeabilidade e 

acamamentos das rochas que permitem a infiltração de água nas serras e formação de muitos 

olhos d’água e nascentes. 

O relevo apresenta serras elevadas e vales de ordens variadas, desde córregos 

nascentes a rios maiores, que formam corredeiras e rápidos, afluentes do expressivo rio de 

Contas. Estando Rio de Contas situado no bordo sul ocidental da região geomorfológica da 

Chapada Diamantina (CEPLAB, 1980), dentro do contexto de domínios morfoclimáticos do 

Brasil (Ab Saber, 1969), representa uma zona de transição entre o “domínio de depressões 
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interplanálticas, trópicas, semi-áridas, cobertas de caatinga” e o “domínio de chapadões 

tropicais interiores com cerrados e florestas galerias” (oeste do rio São Francisco).  

Situada dentro de uma grande zona semi-árida, esta região se diferencia pelo aspecto 

do relevo, considerado “montanhoso”, cujas altitudes elevadas (600 a 2000 m) proporcionam 

temperaturas mais baixas e altos índices pluviométricos, muitas vezes, condicionados por 

chuvas orográficas. 

A diferenciação de subtipos climáticos dentro do clima tropical, atuando sobre 

litologias e morfoestruturas distintas condicionou sistemas de erosão diferentes que 

resultaram em solos diferentes e, conseqüentemente, distintas formações vegetais. 

Os diferentes compartimentos do relevo identificados na área em estudo configuram 

diversos ambientes: as serras que expõem afloramentos de rocha, as baixas vertentes das 

serras e vales, com solos mais ou menos espessos, os setores de pediplano com solos rasos, e 

os setores planos e elevados.  

A unidade de Serras da Borda Ocidental engloba relevos elevados que se estendem de 

NNO a SSE da região, cujas serras encontram-se em posição altimétrica quase sempre acima 

de 1000 m e freqüentemente com cotas elevadas, superiores a 1400m. Destacam-se os picos 

mais elevados do estado, como o pico do Barbado, o pico Itabira e o pico das Almas, 

paisagem ressaltada nessa pesquisa. 

Uma das principais cidades históricas da Bahia, com pelo menos 287 prédios 

tombados pelo Patrimônio Histórico nacional e muito bem conservados, Rio de Contas se 

constitui em uma das mais bonitas jóias da Chapada Diamantina, dotada de um acervo 

turístico valiosíssimo.O município conta com uma população de 13.935 habitantes (IBGE 

2000) numa área de 1.052 Km². A grande parte da população está ainda na zona rural (70%). 

 A cidade carece de infra-estrutura e vias de acesso aos pontos turísticos da zona rural 

e falta mais divulgação nos grandes centros nacionais e internacionais. O município reúne 
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atrativos como a Cachoeira do Fraga (figura 4.10) a Ponte do Coronel, a Estrada Real , o 

povoado de Mato Grosso e o Pico das Almas, um dos pontos mais altos do Estado. 

 

Figura 4.10 - Cachoeira do Fraga 

 

Fonte: www.trilhasecaminhos.com.br 

A Chapada Diamantina afigura-se como fonte de inspiração para cidadãos urbanos, 

cansados, mas curiosos, que engrossam as fileiras de adeptos de movimentos socioculturais 

diversos e dispersos na pós-modernidade. Visões de mundo e concepções ideologicamente tão 

variadas que vão do ambientalismo combativo até o esoterismo consumista, convergindo, de 

qualquer forma, para o lugar comum da procura de regiões e sítios “ecológicos” como via de 

realização de desejos de novas formas de lazer, aventura, liberdade, emoção mística, 

percepção do encanto sublime do universo, e assim por diante. 

O crescimento do turismo ecológico, como um fenômeno global no que se refere à 

expansão da demanda e à proliferação dos agentes de viagem, tende ao aumento da oferta de 

serviços especializados para um público com determinados perfis, porém geograficamente 

seletivo, pois implica a “eleição” de determinados lugares como “santuários” desse segmento 

do mercado mundial de viagens, lazer e entretenimento. 
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Quaisquer que sejam os critérios de delimitação/definição dos limites da Chapada 

Diamantina e de seus conteúdos sócio-espaciais, essa área qualifica-se como uma região onde 

se operam transformações recentes na produção do espaço social, processo alicerçado em 

novas atividades instaladas no território, condicionadas (favorecidas) por aspectos particulares 

do substrato físico-ecológico (relações de uso e exploração dos recursos naturais), e por uma 

particular cadeia de articulações político-ideológicas internas e externas, ainda muito frágil e 

relativamente imatura. Esta, pautada por diferentes interesses sociais através de apreensões e 

olhares diversos, mas que começa a delinear e projetar para o futuro um modelo de 

desenvolvimento capitalista para a região. 

 A identificação da Chapada Diamantina como uma região individualizada deve-se a 

determinadas características da paisagem natural e aos processos de formação e 

desenvolvimento históricos consubstanciados na importância econômica e política que o ciclo 

do diamante e as oligarquias regionais tiveram na Bahia, no período aproximado de 90 anos 

(1840-1930). 

 Muitas são as evidências históricas que afirmam esse compromisso integrador 

(ambiental/social) do olhar geográfico, quando se focaliza a Chapada Diamantina. A própria 

formação do núcleo inicial e nodal das Lavras Diamantinas (o “circuito” formado pelas 

cidades de Andaraí, Mucugê, Palmeiras e Lençóis) se processou em função da convergência 

do potencial geológico-mineralógico da serra do Sincorá, com o contexto histórico favorável 

da liberação da exploração de diamantes (ato da coroa portuguesa) e a posterior descoberta e 

corrida desenfreada em busca de novas jazidas diamantíferas e da riqueza rápida e fácil que 

atraiu aventureiros, garimpeiros e comerciantes de Minas e do Recôncavo. 

 A vida social na região girava em torno da economia diamantífera, mantendo certo 

isolamento e autonomia em relação à capital do estado (política e economicamente), 

realizando trocas comerciais mais intensas com o mercado internacional de pedras preciosas. 
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Aqueles que mantinham ligações mais diretas com o comércio das pedras (capangueiros) e os 

grandes proprietários (donos-de-serra) controlavam as relações econômicas e política interna 

e externamente, enquanto, que os garimpeiros (trabalhadores livres), sem falar nos escravos, 

tinham seus horizontes sociais e territoriais bastante restritos. 

 Atualmente, as atividades em desenvolvimento na região seguem determinações 

externas e passam a ocupar o espaço deixado no rastro da decadência do garimpo que não foi 

substituído por outra atividade importante até meados da década de 1970. Naquele período, a 

atividade de extrativismo vegetal alcançou uma relativa expressão, com a extração de 

madeiras-de-lei numa extensa área do planalto calcário que bordeja a encosta oriental da 

Chapada, a barlavento, portanto, área coberta por vastas extensões de florestas semi-deciduais 

(a chamada mata de cipó) e ombrófilas (perenifólias), nos vales mais úmidos.  

A exploração extrativa dos recursos naturais (garimpo, extração de madeiras nobres, 

desmatamento para produção de lenha e carvão vegetal) abriu caminho para a formação de 

uma fronteira de expansão para atividades mais estáveis como a pecuária e a agricultura, 

processo que ainda perdura. Enfim, compõe-se um mosaico de possibilidades e tendências no 

processo de recriação do espaço regional que apontam no sentido mais geral da efetiva 

apropriação/transformação capitalista do espaço.  

O sentido geral da recriação da estrutura sócio-espacial e o mosaico que se desdobra 

do primeiro plano de observação combinam-se com as formas de ocupação do espaço geradas 

historicamente, com suas particularidades ambientais e socioculturais que moldaram a 

geografia da Chapada e condicionarão o futuro.  

É nesta região serrana, de topografia diversificada, que nascem 90% dos rios que 

formam as bacias do Paraguaçu, do Jacuípe e do Rio de Contas. São centenas de quilômetros 

de águas cristalinas que brotam dos cumes, escorrem pelas serras em cachoeiras, deságuam 

em planaltos e planícies formando belíssimos poços e piscinas naturais. A beleza das águas é 
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complementada por uma vegetação exuberante que mistura espécies cactáceas da caatinga 

com raros exemplares da flora serrana, especialmente bromélias, orquídeas e sempre-vivas. 

A infra-estrutura turística existente da Chapada oferece rodovias pavimentadas, o 

Aeroporto de Lençóis, serviços regulares de transportes aéreos e rodovias, além de contar com 

serviços de saneamento (água potável, energia elétrica, telecomunicações convencional e 

móvel, dentre outros). Esse pólo é ainda bastante incipiente do ponto de vista de oferta 

turística arrojada, entretanto, por configurar-se como pólo detentor de atrativos naturais 

praticamente intocáveis, poderá, cada vez mais, investir na prática do ecoturismo consciente e 

de forma sustentável, com capacidade de atrair para o destino equipamentos específicos que 

agradem o perfil dos turistas que integram esse segmento. 

O turismo promove, inevitavelmente, o confronto de diferentes mentalidades, atitudes, 

naqueles lugares onde convivem nativos e turistas. Diferentes categorias sociais estabelecendo 

uma sociabilidade a partir da condição de coexistência espacial.  

 Esse confronto traz a tona, no caso da Chapada Diamantina, o elemento crucial que 

mobiliza os debates: a questão da exploração dos recursos naturais como fonte de 

sobrevivência para os nativos versus sua preservação como paisagens adequadas ao consumo 

turístico.  

São diferentes leituras do meio ambiente como configuração ecológica, resultado do 

trabalho social e/ou do trabalho natural, que supõem diferentes sistemas simbólicos que 

viabilizam essas diferentes leituras, delineando um conflito simbólico, no qual está presente a 

coexistência de diferentes temporalidades. 
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CAPÍTULO V - DESVENDANDO AS PAISAGENS DA CHAPADA DIAMANTINA 

 

 

Para o turismo, a interpretação da paisagem é algo que deveria se tornar quase que 

obrigatório. A percepção visual é uma condição fundamental para a existência cultural da 

paisagem. Ressaltando as palavras de Meneses (2002) “a paisagem tem história, não é estável 

e sim dinâmica, portanto, objeto de conhecimento histórico”.  

Essa é, na verdade, a metáfora da paisagem - texto, a ser lido e interpretado como 

documento social e que vem se mostrando muito atraente para os geógrafos humanistas. Faz-

se necessário entender a paisagem como prática cultural, procurando identificar seus efeitos e 

o alcance no interior da sociedade. 

Das inúmeras paisagens da Chapada Diamantina, destaca-se o Morro do Pai Inácio, o 

Cemitério Bizantino e o Pico das Almas, por se tratar de pontos da paisagem de extrema 

beleza e por já se constituir em atrativos para os turistas. De fato, já são cartões postais da 

região, difundidos e divulgados intensamente. Então, esses pontos serão tratados ao longo 

desse capítulo. 

O Morro do Pai Inácio está situado na parte central do Estado da Bahia, e dista cerca 

de 28 km da sede municipal de Lençóis, balizando o limite setentrional do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, com 1520 Km2 de área, criado em 17 de setembro de 1985, pelo 

Decreto Federal n°. 91.655. Juntamente com os morros do Camelo e Morrão, consistem em 

testemunhos erosionais situados nos flancos do Anticlinal do Pai Inácio, na região central do 

Estado da Bahia. Neste dobramento, de eixo norte-sul, está exposto o contato entre os grupos 

Paraguaçu e Chapada Diamantina. O primeiro consiste em arenitos finos, siltitos e argilitos, e 

o segundo, representado pela Formação Tombador é formado por arenitos e conglomerados, 

ocasionalmente diamantíferos.  
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 Funch (1997), a respeito da vegetação do morro, descreve:  

 

"Sentado no cume do morro, preste atenção à beleza variada das flores e plantas ao 
seu redor. Aproveitando-se de todas as rachaduras e depressões na pedra, 
orquídeas, velózias, bromélias, cactos, líquens e musgos, formam um jardim sobre 
a superfície inóspita da rocha. Pode-se pensar nas condições climáticas no topo do 
morro como um tipo de deserto frio. Chove muito, mas como não existe solo, a 
água escoa rapidamente, ficando as plantas expostas ao vento seco e ao sol forte. 
Para se defender dessas condições adversas, as plantas se adaptam para reter e 
acumular umidade. As folhas são em geral pequenas, duras e grossas e cobertas 
com pelos ou ceras, para diminuir a perda d’água. A área do Morro do Pai Inácio é 
pequena, com ecossistemas frágeis e facilmente sujeitos a degradação, necessitando 
por isso de alto grau de compreensão para sua conservação." (FUNCH, 1997) 

 
 
 

Figura 5.1 - Morro do Pai Inácio - Palmeiras – Bahia 

  

Fonte: Trabalho de Campo – Janeiro de 2006 

 

O Morro do Pai Inácio, considerado por muitos como o marco referencial da Chapada 

Diamantina, constitui um testemunho erosivo com 1.150 metros de altitude e uma altura de 

140 metros. Saindo de Lençóis, em direção a Seabra pela BR-242, logo após a ponte sobre o 
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Rio Mucugezinho, descortina-se, à direita da estrada, em frente a uma pousada e posto de 

gasolina, a imponência do Morro do Pai Inácio, cartão postal mais famoso da Chapada 

Diamantina. 

Atualmente, o acesso ao morro foi facilitado em virtude de construção de uma estrada 

até próximo ao seu topo, que leva a uma torre da Telebahia (atual Telemar). A estrada está, 

atualmente, em péssimas condições, mas ainda permite a subida e manobras de ônibus. A 

partir da torre de telecomunicações, a subida até o pico é efetuada a pé, através de trilha bem 

marcada, num tempo estimado de 20 minutos. 

Segundo um dos fundadores do GAP, o monitoramento do Morro foi resultado de 

disputas jurídicas, sociais e políticas. O Morro do Pai Inácio está dentro da APA, mas fora do 

Parque Nacional e é de propriedade particular. Sendo assim, com o crescimento do turismo, o 

proprietário fechou o acesso ao Morro e passou a cobrar uma taxa para os turistas que 

desejassem conhecer, taxa que foi aumentando gradativamente e sem serviços prestados aos 

turistas. 

 O GAP entrou na justiça na tentativa de monitorar o acesso e através de um limiar, foi 

concedido o monitoramento desde 1997, porém o processo ainda está em tramitação na 

justiça. Segundo o GAP, pretende-se, futuramente, cobrar uma taxa, mas com serviços a 

serem prestados como banheiros, guias e lanchonetes. 

A denominação Morro do Pai Inácio está relacionada a uma lenda envolvendo um 

escravo, chamado Inácio, que namorava escondido, a mulher de seu senhor, proprietário de 

grandes garimpos de diamante. Este, descobrindo o feito do escravo, colocou vários capangas 

à sua procura. Em fuga, Pai Inácio procurou guarida no topo do morro, e sem ter escapatória, 

saltou empunhando o seu guarda-chuva. Conta-se que, após o salto, muitos conseguiram vê-lo 

correndo no vale próximo, para nunca mais ser encontrado. A lenda é contada pelos guias que 

acompanham a trilha até o topo do Morro e ressalta a cidade de Palmeiras e o conhecimento 
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que o escravo tinha pela região. Os guias incorporam o personagem do escravo Inácio e no 

momento da fuga, eles se jogam num estrato de rocha e aparenta terem saltado do Morro, 

causando pânico e emoção nos turistas ali presentes.  

Do topo do morro, vislumbra-se, para sul, uma visão majestosa do Anticlinal do Pai 

Inácio, com eixo orientado norte-sul, tendo a oeste a serra da Bacia e a leste a serra da 

Chapadinha. Cerca de 10 km a sul, desponta o imponente "castelo" de pedras do Morrão, 

enquanto 3 km a norte surge o Morro do Camelo ou Calumbi, cenário de abertura da novela 

Pedra sobre Pedra, da rede Globo. 

O Cemitério Santa Isabel é mais conhecido como Cemitério Bizantino em referência à 

riqueza arquitetônica do Império de Bizâncio, a capital do Império Romano do Oriente, do 

século IV até o século XV. 

O primeiro cemitério da cidade era próximo da igreja e segundo alguns moradores, por 

causa de uma epidemia de cólera que atingiu a cidade, teve que ser deslocado para um ponto 

mais distante da cidade. Como a população já absorvia a idéia de que as pessoas que fossem 

enterradas perto da Igreja tinham a proteção de Deus, com o deslocamento, os túmulos foram 

construídos em formas de capelas de pequeno e médio porte (Fig. 5.2).  

Construído por escravos em 1855, o Cemitério Bizantino fica na entrada da cidade e é 

marcado pela ausência de capela. Por ser tão bonito e um testemunho da história da região da 

Chapada, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, na década de 1980.  

 Cravado em um grande paredão rochoso, uma curiosa necrópole segue a linha dos 

misteriosos e imponentes jazigos. Na parte mais superior estão os mais abastados da época, as 

famílias Pina e Medrado, na parte mais inferior até a base da montanha ficam as pessoas de 

classe social mais inferior. A arquitetura dos túmulos, bastante singular, foi idealizada por um 

nobre morador inspirado em túmulos que ele próprio conheceu durante uma viagem à 

Turquia.  
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Por se situar numa área de terrenos com afloramentos rochosos, os túmulos tiveram 

que ser construídos na superfície, ficando mais altos do que aqueles construídos em terrenos 

que apresentam solos profundos, em que se promove a escavação. Isso dá maior imponência 

às construções.   

 

Figura 5.2 – Cemitério Bizantino - Capelas de pequeno e médio porte 

 

Fonte: Trabalho de Campo – Janeiro 2006 

 

Como a área é pequena, quando a pessoa morre, ela é enterrada nos túmulos maiores e 

mais bonitos que ficam na frente. Passados quatro anos, os restos são retirados e depositados 

em túmulos menores. Como o município de Mucugê era muito rico no período áureo da 

mineração, seus moradores, quando morriam, tinham um funeral muito pomposo. Os túmulos 

eram enfeitados com adornos e decorações que imitam as igrejas da época. Embora não siga 

um único estilo arquitetônico, a maior parte dos adereços é de estética gótica, marcada por 

formas pontiagudas.  
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O Pico das Almas caracteriza-se pelas cristas alinhadas de modo contínuo e 

falhamentos identificados através de profundos entalhes retilinizados e das escarpas que se 

elevam paralelamente a estes vales, adaptados a estrutura da rocha. Para chegar ao seu topo, 

são três horas a pé no meio de formações de quartzito que afloram da terra, orquídeas, 

bromélias e uma vegetação única.  

Figura 5.3 – Pico das Almas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.mochilaviagem.com�

 

O Pico atraiu, em 1974, uma equipe do Jardim Botânico de Londres, o Kew Gardens, 

que fez um levantamento de 1200 espécies de plantas, 100 delas endêmicas - o que faz do 

Pico das Almas um dos lugares de maior biodiversidade da América do Sul (proporcional ao 

seu tamanho). Uma riqueza que já foi comparada à da Floresta Amazônica. 

O Pico das Almas tem 1.958 metros de altitude e está distante 22 km de Rio de 

Contas. De acordo com a descrição dos turistas que já visitaram o Pico das Almas, o caminho 

para chegar lá é difícil, mas o visual compensa o sacrifício. No cume, a impressão que se tem 

é de estar perto do céu e de lá se vê vales verdes recortados por rios, montanhas e pedras. 

Durante esta caminhada desfruta-se de belas paisagens e deliciosos banhos nas cachoeiras do 

Raposo e do Rio Brumado. Na direção contrária, pode-se fazer um passeio até o povoado de 
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Mato Grosso, passando pelas comunidades negras de Bananal e Barra e pela Ponte do 

Coronel, onde piscinas naturais completam a diversão da caminhada. 

Para a flora do Pico das Almas, foram citados pela equipe do Jardim Botânico de 

Londres, o Kew Gardens, 1123 táxons de plantas vasculares, dos quais 140 (12%) foram 

descritos pela primeira vez, a partir de coleções realizadas no município, desde 1974. Apesar 

de ter sido estudado florísticamente e ser  o cartão postal e centro focal do turismo ecológico 

da região, o Pico das Almas continua sendo descaracterizado pelas diversas agressões que 

sofrem como desmatamento, pastagem, fogo e retirada de espécies nativas para 

comercialização. 

Portanto, que a natureza da Chapada Diamantina, aqui ressaltada em alguns 

municípios, surge como uma nova forma de mercadoria que em sua expressão mais 

geográfica (paisagem) não pode ser extraída como os diamantes, mas explorada e consumida 

como ambiente, como um complexo localizado de elementos materiais, objetos espaciais, 

seres animados, fluxos de matéria e energia, movimentos, variações, flutuações, ondulações 

de cores, formas, odores, calor e frio, luz e sombra, como relações de estimulação dos 

sentidos. 

 Mesmo quando explicitamente vendidas como produto turístico, às paisagens também 

são envolvidas num manto de respeito ecológico, quase uma veneração – pois que é através 

dela que a natureza se dá à percepção humana.  

 

5.1 – Apreensão da paisagem a partir do turismo na região 

 

Para que se compreendam os vínculos emocionais que ligam as pessoas ao lugar onde 

vivem, é necessária a consideração dos fatos sociais em uma perspectiva pessoal, íntima. A 

esfera do sentimento, profundamente comprometida com as formas de dar valor aos espaços 
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vividos, somente pode ser trabalhada do ponto de vista do indivíduo. 

Esta abordagem não prescinde do entendimento das estruturas sociais em uma escala 

mais ampla, mas privilegia o indivíduo como sujeito da análise. Nesta perspectiva, as 

discussões sobre paisagem têm indicado um caminho de pesquisa da relação de interação 

entre o homem e o meio em que vive, ressaltando o componente afetivo do espaço para a 

população. 

Para analisar essa questão, foi necessária, através de trabalho de campo, uma coleta de 

informações envolvendo turistas, residentes e empresas ligadas ao turismo do município. 

Foram aplicados 15 questionários a empresas, incluindo Prefeituras Municipais e 

organizações não governamentais, 55 questionários com turistas e 60 residentes. A pesquisa 

de campo aconteceu no mês de janeiro, período considerado de alta estação.  

A faixa etária dos turistas entrevistados na região está entre 15 a 38 anos (figura 5.4), 

todos de nacionalidade brasileira e vindo de municípios da Bahia como Vitória da Conquista, 

Lençóis, Brumado, Bom Jesus da Lapa, Salvador e fora do estado como Santa Catarina, Belo 

Horizonte, Santa Catarina, Curitiba, Recife e São Paulo (figura 5.5).  

 

           Figura 5.4 - Faixa etária dos turistas entrevistados 
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Fonte: trabalho de campo - Janeiro 2006 
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Figura 5.5 – Origem dos turistas entrevistados 
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Fonte: trabalho de campo - Janeiro 2006 

 

A escolaridade desses turistas, que transitam na região, de um modo geral, é bastante 

elevado, desde estudantes, sobretudo universitários, até pessoas de nível superior envolvendo 

profissionais como admistradores, engenheiros mecânicos, geólogos, médicos, advogados, 

economistas, biólogos e professores.  

Muitos visitam pela primeira vez, outros já visitaram outras vezes. Dizem que 

independente do número de vezes, sentem sensações diferentes que os fazem voltar e 

perpetuar o turismo na região. Os próprios turistas são veículos de divulgação do turismo na 

região. 

Os residentes entrevistados estão na faixa-etária de 13 a 50 anos (figura 5.6) e a grande 

maioria vive no município desde o nascimento. Outros vieram de cidades como Iraquara, 

Valente, Lajedinho, Barra da Estiva, Salvador, Lençóis, Itaitê, São Paulo, Vitória da 

Conquista, entre outras. A grande maioria ainda vive na zona rural em função da agricultura e 

da mineração, atividades que permanecem e sustentam a região, principalmente nos 

municípios ainda é incepiente. 
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Figura 5.6 – Faixa etária dos residentes entrevistados 
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                                           Fonte: trabalho de campo - Janeiro 2006 

 

As empresas entrevistadas têm uma ligação bastante direta com o turismo da região, 

mesmo sendo esse ainda primário. Compreendem restaurantes, pousadas, além de órgãos 

públicos como a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo e entidades 

não governamentais como o GAP (Grupo Ambientalista de Palmeiras). 

 

 
5.1.1 Apreensão da paisagem pelos turistas 

 

A paisagem, considerada como um espaço percebido (COLLOT, 1990), permeia e 

coloca em relação às esferas da sensação (uma vez que se constitui pela percepção visual), da 

experiência, que irá influenciar nas opções pelo que se enxerga quando se olha e vive um 

espaço, e a esfera afetiva, processando e decodificando psicologicamente as possibilidades de 
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apreensão da sensação e da experiência. O espaço tem uma carga emotiva e faz parte da 

história de quem vive nele. Sua consideração a partir da percepção ganha importância no 

entendimento das duas instâncias que permeiam o processo de apropriação da natureza - o 

material e o simbólico.  

Com relação aos fatores de atração do lugar visitado, a Chapada Diamantina, os 

turistas destacam as belezas naturais que envolvem cachoeiras, grutas, além de trilhas e 

aventuras, o conjunto arquitetônico com possibilidade de conhecer a história das cidades, 

além da tranqüilidade, receptividade da população e paz nos locais visitados.  

Para a maioria dos turistas entrevistados, os destinos evidenciados na pesquisa, 

representam a fuga da vida agitada e o predomínio da paz e respeito. Segundo os turistas, 

Mucugê, é uma cidade sedutora. Diferente de Palmeiras, a cidade já apresenta um perfil 

diferenciado para o turismo. 

Para Vieira e Oliveira (2000) a saída do ambiente habitual envolve uma ambigüidade: 

a pessoa quer sair, mas quer segurança. Os pontos de referência devem tranqüilizar e por à 

vontade o turista no mundo exótico. Apesar de perceber o lugar como natural e exuberante, os 

turistas reconhecem algumas falhas no processo do crescimento do turismo na região. 

Reclamam do lixo deixado por turistas e residentes, da falta de telecomunicação (em 

muitos locais da Chapada não se tem como usar o celular), da monotonia e das condições de 

conservação das estradas dificultando ainda mais o acesso aos passeios, além da abordagem 

de alguns guias que acabam explorando e aproveitando da falta de conhecimento do local para 

ganhar mais, em momentos de alta temporada. Até em lugares que não tem uma necessidade 

efetiva de guias, eles assustam o turista com a possibilidade de se perderem, do perigo das 

trilhas, entre outros. 

 É perceptível ao turista, a tentativa dos órgãos competentes na preservação ambiental, 

sobretudo em lugares que são pagos. Na Chapada Diamantina tem muitos locais que estão 
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numa APA, porém, fazem parte de propriedades particulares e que por conta do turismo 

crescente, os proprietários acabam cobrando taxas, variando entre R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 

20,00 a serviços que a própria natureza oferece, como banhos de rios e cachoeiras, acesso as 

grutas e aos morros e picos, entre outros. 

Em lugares que pertencem ao Parque Nacional (PARNA), considerados públicos, 

percebe-se uma grande quantidade de dejetos deixados pelos visitantes ora turistas, ora da 

própria região. Faz-se necessário o incentivo para a educação ambiental seja ofertada através 

de cursos especializados de guias ou na própria escola, para que turistas e residentes possam 

desfrutar do mesmo espaço sem ter que causar danos ao ambiente. Além disso, torna-se 

necessária a orientação aos turistas para que as agressões ao meio ambiente sejam mínimas ou 

mesmo inexistentes. 

Em Mucugê, se trabalha desde as séries iniciais com a disciplina Turismo e Educação 

Ambiental e os moradores fazem a coleta seletiva, o que é percebido nos restaurantes e 

pousadas. Os turistas entrevistados, principalmente aqueles que visitaram mais de uma vez a 

Chapada, nunca presenciaram conflitos entre moradores e turistas, e afirmam, inclusive, que 

os moradores são bastante receptivos.  

Nesses municípios, o turismo, ainda é incipiente, podendo, portanto, ser bem 

estruturado e contar com o comprometimento da população. O planejamento do turismo deve 

envolver a população local, o governo, as agências de turismo, respeitar a cultura e os 

recursos naturais da área. Ao iniciar um projeto há necessidade de realizar análise integrada 

do meio ambiente, da sociedade, da economia, dando enfoque distinto aos diferentes tipos de 

turismo. 

As potencialidades e os problemas apontados são regionais, pois se infiltram no 

turismo, atividade que vem sobrecarregando a cidade de Lençóis e que já se mostra 

estrangulada. Diante desta descentralização de Lençóis, percebe-se que muitas mudanças já 
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são verificadas como, por exemplo, a ampliação de infra-estruturas, aumento das iniciativas 

públicas e privadas, além da conscientização de moradores e capacitação de guias, entre 

outras. (Quadro 5.1) 

Quadro 5.1 – POTENCIALIDADES, PROBLEMAS E MUDANÇAS – LENÇÓIS, 
PALMEIRAS, MUCUGÊ E RIO DE CONTAS.   
 

 
LUGARES POTENCIALIDADES PROBLEMAS MUDANÇAS 

LENÇÓIS 
 
 
 
 
 
 

- Atrações naturais e de 
ecoturismo 
- Arquitetura Colonial 
- Infra-estrutura para 
atender o turista 
 

 

- A cidade não comporta os 
grandes eventos 
- Aumento da prostituição e 
chegada de drogas 
 
 
 

- Ampliação do número de 
pousadas e restaurantes 
- Valorização da cultura 
regional 
-Geração de empregos 
alternativos 
-Aeroporto de Lençóis 

PALMEIRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atrações naturais e de 
ecoturismo, entre elas o 
Morro do Pai Inácio. 
- Arquitetura Colonial 
- Tranqüilidade 

 

- Ausência de infra-
estrutura para o Turismo. 
- Falta de conscientização 
Ecológica 
- Escassez no serviço de 
telecomunicações 
- Falta de emprego 

- Ampliação da infra-estrutura 
turística do Vale do Capão - 
Cobranças de taxas em lugares 
particulares de visitação. 
-Maior investimento da 
prefeitura para o turismo 
- Aumento das iniciativas 
privadas e da valorização da 
cultura 
-GAP 

 
MUCUGÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Abriga 52% do PARNA 
-Exploração de sempre-
vivas 
-Usina de beneficiamento 
do lixo 
- Atrações naturais 
- Cemitério Bizantino 
- Tombamento pelo IPHAN 
-Tranqüilidade 

- Os forasteiros (pessoas de 
fora que ficam na cidade) 
- Pouca opção de lazer 
(monotonia) 
- Aumento da prostituição e 
chegada de drogas 
-Custo de vida elevado, 
inclusive preços de terrenos 
e imóveis. 

- Ampliação da infra-estrutura 
básicas 
-Maior investimento da 
prefeitura para o turismo 
- Trabalho de conscientização 
dos moradores e capacitação de 
guias 
- Valorização da cultura 
-Aumento dos restaurantes e 
pousadas 

 
RIO DE 
CONTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atrações naturais 
- Construções históricas e 
tombadas 
- Tranqüilidade 
-Baixo índice de violência 
-Pico das Almas 

- Aumento da poluição dos 
rios 
- Falta de conscientização 
ecológica 
- Falta de emprego 
- Pouca opção de lazer 
(monotonia) 
- Falta de planejamento 
turístico 
-Falta de iniciativa privada 
- Custo de vida elevado 
- valorização exacerbada do 
turista 

- Aumento dos restaurantes e 
pousadas 
- Geração de emprego e renda 
(pequena parcela da população) 
-Valorização cultural do lugar 
- Cursos para guias 
-Parceria com a mídia impressa 
e televisiva para divulgação do 
turismo na cidade 

Fonte: Pesquisa de campo – 2006 
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Quando o turismo é planejado, pode ser um fator na conservação do meio ambiente. 

Uma paisagem com atributos próprios, vegetação, vida animal, e sem poluição atmosférica ou 

hidrográfica, oferece a maioria dos recursos que atrai os turistas, e ainda estes diferem do 

cotidiano, visto que a busca pelo verde (ecoturismo) está em alta, em todo o mundo. 

Igualmente importante é o planejamento para o desenvolvimento do turismo cultural, a fim de 

conservar a herança cultural de uma região. Sítios arqueológicos e históricos, estilos 

arquitetônicos, danças, músicas, costumes e valores, toda essa herança cultural oferece 

atrativos para os turistas e podem também ser seletivamente conservados e realçados pelos 

turistas ou degradados por eles, dependendo de como seja o perfil destes turistas.  

Ao vislumbrar o Morro do Pai Inácio e Pico das Almas, por exemplo, uma mistura de 

sentimentos invade o turista desde a sensação de liberdade até a amplitude assustadora do 

relevo em um verdadeiro encontro com Deus. O olhar para o lugar, na construção de sua 

imagem e de seu valor, é impregnado pelo sentimento e pela memória. 

O Cemitério Bizantino representa, para o turista, uma beleza diferente do restante da 

cidade e de outros cemitérios. Nas grandes cidades, é comum a visitação aos cemitérios, 

especialmente aos túmulos de pessoas famosas, porém o que marca o atrativo no cemitério 

Bizantino é a sua arquitetura. Alguns enfatizam a curiosidade de se tirar fotografias num 

cemitério e visitá-lo à noite, por ter um visual melhor, ao mesmo tempo em que reportam para 

valorização de outras civilizações. 

Observando a paisagem do Cemitério, os turistas conseguem imaginar a história da 

cidade e, sobretudo o contato dos mortos com a natureza, além da diferença de classes. Cerca 

de 20% dos entrevistados ainda não conheciam o Cemitério, mas chegaram à cidade para 

conhecê-lo, pela curiosidade despertada pelos meios de comunicação.  

As imagens das cidades turísticas sejam elas parciais ou intencionalmente totalizantes, 

falsificadas ou autênticas, divulgam e cristalizam paisagens e identidades culturais 
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selecionadas pelo mercado. O objetivo imediato da propaganda continua sendo manter, 

através das representações, um valor simbólico suficientemente forte para atrair turistas. Para 

a população e governos locais, porém, impõe-se o desafio de desmistificar, mais do que essas 

imagens, o processo pelo qual elas são produzidas e continuamente reelaboradas, tomando 

para si o controle das decisões sobre a turistificação do espaço urbano e da cultura. 

 A propaganda vende os lugares criando expectativas, como pode se verificar no 

folheto de uma pousada (figura 5.7). 

 

Figura 5.7 - Panfleto de uma Pousada em Mucugê-Bahia 

 

  

 

Telefones: 55 (075) 3338-2210 e 3338-2170  
55 (071) 3342-2570 

|Os passeios|   |A pousada|   |Como chegar|   |Mapas|   |Reservas| 

 
A Porção mais Bonita da Chapada Diamantina 

História e Encantos Naturais  

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo - 2006 
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5.1.2 Apreensão da paisagem pelos residentes 

 

 O cotidiano como categoria de análise das relações espaciais está intimamente ligado à 

construção da percepção, pela consideração da experiência como um dos seus elementos 

fundamentais. O lugar é apropriado na medida em que é vivido e nestas formas de 

apropriação, a percepção é um dado fundamental, pois representa a maneira como as pessoas 

enxergam seu lugar e o valorizam. 

O conceito de cotidiano pode ser associado à repetição, à mesmice, ao enfadonho e 

previsível. Mas é na existência, que não escapa do passar dos dias, que se cria, se imagina, se 

sente, se entende a vida. O conhecimento e o domínio das ações que se constituem em hábitos 

cotidianos têm o seu lado ativo, ou seja, produzem ação, não apenas reproduzem repetição.  

A associação entre o olhar e a construção do espaço, na percepção daqueles que o 

vivenciam, mostra a participação profunda dos sentidos na constituição dos valores atribuídos 

ao lugar pelos moradores.  

No cotidiano se processa a esfera da proximidade, da vizinhança, do conhecimento e 

do reconhecimento, da horizontalidade das relações afetivas. É através do vivido que os seres 

humanos interpretam a realidade. Nesta perspectiva, considera-se a importância afetiva do 

lugar para a população, ultrapassando o entendimento do espaço estritamente a partir de seus 

atributos físicos. 

É na materialidade do cotidiano que existe a possibilidade concreta de apreensão do 

espaço pelas pessoas. É através das ações e das possibilidades de ações que os lugares se 

constróem, investidos de valor simbólico, relacionando materialidade e subjetividade. Este 

processo de estabelecimento de valor cria o sentido do espaço, cria identidade. Os laços 

culturais se formam no compartilhamento de experiências diversas.  
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Os residentes entrevistados indicam estar satisfeitos com o lugar em que vivem. 

Enfatizam a limpeza urbana, a qualidade de vida e a simplicidade dos seus moradores. No 

âmbito local, os residentes não concebem as cidades em questão, como turísticas, apenas 

percebem algumas mudanças, pois a cidade de Lençóis ainda continua sendo o principal foco 

do turismo da região, inclusive para os residentes.  Porém no âmbito regional sentem-se 

orgulhosos em fazer parte da Chapada Diamantina.  

O que mais gostam é a tranqüilidade e a facilidade de desfrutar dos atrativos naturais 

que chamam atenção de quem está muito longe. Os rios, segundo os residentes, são a maior 

riqueza, pois servem desde o banho, a lavagem de roupas e o consumo de uma forma geral.  

Para eles, já se percebe um maior investimento das Prefeituras, da iniciativa privada na 

construção de restaurantes e bares e um aumento significativo da valorização da cultura dos 

municípios. Em Rio de Contas, houve o surgimento de novas pousadas, lojas de artesanato, 

apesar do turismo, assim como nas outras cidades evidenciadas nessa pesquisa, ser ainda 

lento.  

Os moradores de Rio de Contas criticam a falta de um planejamento para tal atividade. 

Segundo eles, a atividade trouxe benefícios, através da geração de empregos (infelizmente 

para uma parcela restrita da população) e movimento da economia, porém faltam, cada vez 

mais, iniciativas.  

No cotidiano, os residentes percebem estar numa cidade turística, no momento em que 

cruzam com pessoas diferentes, “estranhas” como eles dizem, nas festas e na visitação de 

pontos turísticos que pertencem ao município, por pessoas de vários lugares do mundo. 

Morar na Chapada já é, segundo os moradores, uma grande vantagem, além disso, o 

conhecimento de pessoas novas e de culturas diferentes encanta os residentes de Palmeiras, 

além de esperar que, com o crescimento do turismo, aumente a renda para a cidade. Por outro 
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lado, esse crescimento pode ser ilusório e a preocupação é de que se deposite muita confiança 

no turismo que vem chegando aos poucos e que pode ser bastante prejudicial.  

No município de Mucugê, além da falta de emprego, do aumento da violência, da falta 

de preservação e, sobretudo as doenças e drogas trazidas pelos “de fora”, os residentes 

reclamam dos custos de vida elevados, inclusive os preços de terrenos e de imóveis. 

Com relação aos conflitos existentes entre residentes e turistas, em lugares como 

Palmeiras e Mucugê, dentre outros da Chapada, especialmente os residentes, atribuem ao fato 

do turista não ter um contato direto com eles, pois o turismo praticado na Chapada tende a ser 

um turismo ecológico e, portanto, são mais valorizadas as trilhas e a conscientização 

ecológica e pouco a estada nas cidades.  

Em Mucugê a vinda das pessoas “de fora” – os forasteiros - incomodam bastante os 

moradores. A grande maioria dos donos de pousadas e restaurantes e de empresas ligadas ao 

turismo, não é da cidade. Os residentes dizem não serem absorvidos pela atividade turística 

em função dessas pessoas que entram na cidade como turistas e acabam ficando.  Ressaltam 

ainda que os turistas recebam tratamento diferenciado nos restaurantes e que as pessoas “de 

fora” vão ser sempre “de fora”.  Em Rio de Contas vem ocorrendo uma valorização 

exacerbada do turista. 

Alguns moradores têm resistência ao turista na cidade, afirmam que perdem a 

privacidade até de modificar as suas casas, mesmo sendo propriedade particular. Isso revela a 

visão deturpada do residente em relação à manutenção do patrimônio histórico, sendo 

necessário uma maior conscientização a esse respeito. 

Os mais jovens reclamam da impossibilidade de se construir um shopping ou um 

comércio mais rico em função do tombamento. Acontece que a maioria das cidades que 

compõem a Chapada Diamantina não são alvos dos Shoppings Centers, pois estes são 

construídos em cidades de médio e grande portes, onde existe uma camada social capaz de 
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sustentar um equipamento de grande porte, além disso, há uma  maior circulação de capital. 

Com a expansão, as cidades vão se delineando entre o seu lado histórico, muitas vezes com 

construções tombadas pelo Patrimônio Histórico, e o lado moderno, contemporâneo. Diante 

disso, o tombamento não é impedimento para o avanço da cidade, devendo ocorrer uma 

preservação das áreas de interesse histórico e patrimonial. 

Como as cidades não vivenciam a atividade turística de maneira significativa, a 

população não foi incentivada a tratar bem o turista, principalmente as pessoas mais velhas, 

para quem a presença do turista pode ser sinônimo de intranqüilidade. Ainda foram apontadas 

algumas dificuldades, como receber turistas estrangeiros pela falta de investimentos e 

capacitação de guias.  As mudanças acabam melhorando a vida do turista, sem dúvida, mas 

deixa os residentes à mercê de boas escolas, boas obras de saneamento básico, comércio fraco 

e, conseqüentemente, falta de mão-de-obra qualificada.  

A cidade de Mucugê, segundo os moradores, tem uma preocupação com o meio 

ambiente desde as ruas limpas até a coleta seletiva, pois o município conta com uma usina de 

reciclagem do lixo e os moradores participam da coleta seletiva.  

Com relação ao Cemitério Bizantino, o sentimento que invade a população é o de 

outro cemitério comum: a saudade dos entes queridos. Por ser um cemitério especial aos olhos 

do turista, faz com que sua beleza exótica seja destacada também pelos moradores, sobretudo, 

depois que foi transformado em ponto de atração turística. Através do cemitério, relembram a 

história da cidade, bem como a diferenciação de classes existente na sociedade local.  

A grande maioria dos entrevistados tem algum parente enterrado neste cemitério e 

fazem questão de ao morrer continuar a tradição. Existem rumores na cidade da construção de 

um novo cemitério, pois em função do tombamento não pode haver mais modificações, 

observando-se certa resistência. Será construído outro fato comum em qualquer lugar, 
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decorrente do crescimento da população, porém a resistência vem por conta da tradição de ser 

sepultado no anterior: o Cemitério Bizantino. 

O Cemitério foi tombado pelo IPHAN e, com o turismo, ganhou mais iluminação. À 

noite fica ainda mais bonito do que durante o dia e assim foi ampliado o horário de 

funcionamento, além disso, está mais limpo e bem cuidado. O turista não paga para fazer a 

visitação.  

Observando a paisagem, imaginam a moradia eterna, além da diferenças sociais 

apresentadas até depois da morte (dependendo da classe social, ocupam um lugar diferente no 

Cemitério).  Segundo os moradores, outro cemitério desse mesmo estilo está em Parma na 

Itália. O interessante é que todos os moradores parecem conhecer a história que envolve o 

cemitério, todos se apresentam como guia de um cenário que se transformou em ponto 

turístico, demonstrando o envolvimento afetivo da população com o lugar. 

O Pai Inácio representa para a maioria dos residentes, o cartão postal da Chapada e a 

riqueza de Palmeiras. A paisagem é tão regional que alguns residentes do município de 

Palmeiras têm dúvida se o Morro pertence realmente ao município, apesar de sentir um 

grande orgulho. Uma parte dos turistas entrevistados associa o Morro à beleza natural, paz 

interior e um Patrimônio do município, mas outros afirmam ser símbolo da exploração, pela 

história de dominação particular que envolve o Morro.  

O Pico das Almas representa, para os nativos, um ponto turístico que é motivo de 

orgulho pela beleza e imponência que exerce. É o cartão postal do município, sendo bastante 

comum os residentes exibirem através de camisetas e bonés, a beleza do Pico. Os residentes 

vão pouco ao Pico das Almas por achar a caminhada muito pesada, mas acreditam que 

representa um tesouro que pode ser explorado de várias formas pelo residente, através do 

turismo. Por causa das trilhas são contratados vários guias da própria cidade. Mesmo sendo da 

cidade, todas as vezes que se visita o Pico, a impressão que se tem é de estar perto do céu e 
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sentem, na maioria das vezes muita paz ao contemplar os vales verdes recortados por rios, 

montanhas e pedras. 

Os residentes também são envolvidos na mesma percepção do turista. A idéia de lugar 

e paisagem como construção humana vem reforçar a necessidade de compreender o processo 

de elaboração da identidade da população regional, em que a cultura tem uma participação 

fundamental, para aproximar de uma definição possível da importância do espaço nas formas 

de relacionamento desta população. 

 

5.1.3 Apreensão da paisagem pelas empresas 

 

Dentre as empresas ligadas ao turismo na região da Chapada Diamantina, destacam-se 

restaurantes que administram os serviços de alimentação, especialmente servindo refeições a 

peso e pizzaria, as pousadas, além das organizações não-governamentais, o GAP, por 

exemplo, e as Secretarias de Turismo, recém criadas nos municípios em que o turismo 

começa a aflorar como atividade econômica. 

 Para as empresas entrevistadas, a política de turismo é voltada para atender bem o 

turista, suas necessidades diretas e indiretas, bem como promover um turismo com base no 

ecoturismo, na história e cultura da região. Assim, é importante prestar informações turísticas 

sempre que necessário e desenvolver a prática da hospitalidade, pois o turista, segundo os 

proprietários, não podem sair com má impressão do lugar.  

No caso dos restaurantes, essa política está baseada no bom atendimento e na oferta de 

variedades de comidas regionais com sabores diferenciados que atraem muito os visitantes. 

Uma das preocupações é o abastecimento de turistas, quando retornam de uma trilha mais 

prolongada como, por exemplo, da Cachoeira da Fumaça cujo percurso é de 4 horas. As 
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cidades não têm interesse pelo Turismo de massa, mas investem para que mais turistas 

cheguem à cidade e recebam bons serviços.  

Em Mucugê, muita coisa foi modificada para atender melhor ao turista, desde o 

aumento do número de leitos nas pousadas existentes, guias com mais capacitação e o 

aumento dos serviços de uma forma geral. As empresas vêm buscando evidenciar esses 

fatores para conseguir uma maior atração de turistas, principalmente no controle de qualidade 

da oferta e da demanda. 

Em Rio de Contas, também houve uma melhoria na infra-estrutura e no oferecimento 

de cursos de atendimento, cozinheiro, camareiras etc. em parceria com o SENAC. A 

prefeitura adotou um sistema de parceria com a mídia impressa e televisiva no sentido de 

manter a “marca” no ar, tornando a paisagem uma mercadoria, no momento em que, não só 

Rio de Contas, mas em toda a região, se divulga o turismo e conseguem atrair pessoas para os 

municípios.  

As prefeituras, através das Secretarias de Turismo, fazem questão de distribuir, a todas 

as empresas, panfletos que mostram as riquezas naturais da Chapada Diamantina, motivando 

assim o imaginário do turista e promovendo a busca do desenvolvimento regional.  

Para as empresas, as paisagens da região são fontes de renda de grande importância 

pois trabalham com visitas aos pontos e também com vendas de mercadorias relacionadas aos 

mesmos, principalmente se for o turismo ecológico que é o tipo de turismo mais procurado e 

ofertado na região. 

Ainda se tem muito a explorar a partir da localização das empresas. A localização de 

uma pousada, em Rio de Contas, próximo a Serra das Almas e a Estrada Real, inserida num 

contexto ambiental paisagístico, reforça a venda das paisagens ali existentes. Isto é o que 

acontece com a Pousada Mucugê. Para as lojas de artesanatos, a paisagem significa a matéria-
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prima necessária para o sustento da empresa. Sendo assim, são inúmeros os souvenirs que 

retratam as paisagens locais, transformadas em mercadoria.  

Em Palmeiras, uma das formas mais peculiares do município em motivar o imaginário 

do turista é a própria lenda do Morro do Pai Inácio, contada pelos 12 guias que fazem o seu 

monitoramento. Os turistas que ainda não subiram no Morro são motivados pela lenda que os 

envolvem e mesmo quem já subiu se encanta e a lenda é sempre ouvida como se fosse a 

primeira vez devido à encenação dos guias. 

O imaginário da região pode ser despertado através das lendas do lugar, músicas 

regionais, da ênfase dada à arquitetura colonial e histórica que tem a Chapada. A preocupação 

das prefeituras, portanto é não vender uma propaganda que não coincida com a real situação 

dos municípios envolvidos, sendo necessário uma ação conjunta entre governos municipal, 

estadual e federal, além das iniciativas privadas. 

Segundo as empresas, a imaginação é bem mais perfeita do que a realidade, portanto, é 

bastante motivada e a partir do imaginário as pessoas acabam atraindo outras para a cidade e 

com isso, o próprio turista acaba contribuindo para o aumento do fluxo, que com organização 

e senso empreendedor, consegue-se tirar proveito e aumentar a renda da cidade. As empresas 

afirmam ser fundamental a divulgação das paisagens do município. 

O proprietário de um restaurante em Mucugê apresenta as paisagens da região, 

divulgadas no cardápio. O cliente faz o pedido e enquanto é atendido, serve-se das melhores 

paisagens e passeios da região, motivando o seu imaginário. O Cemitério Bizantino é a 

primeira paisagem do cardápio do restaurante. 

Ainda em Mucugê, a Secretaria de Turismo, exerce algumas ações para manter o 

imaginário, através da conservação das paisagens e na capacitação de guias fazendo 

desenvolver trilhas interpretativas, nas quais o turista enxerga a paisagem de formas 

diferentes. Isso pode ser observado a partir das visitas as grutas, onde os guias são capacitados 
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para dar formas em esculturas de rochas e o turista é induzido a reconhecer essas formas 

como real. O interessante é que a maioria dessas formas é voltada para o lado espiritual, o que 

atrai ainda mais o turista, como por exemplo, imagens de Jesus Cristo, Maria e Santos 

Católicos bastante populares. 

O imaginário é também motivado através das fotografias dos pontos turísticos que são 

publicados em folders e distribuídos em restaurantes, pousadas e feiras promovidas pela 

EMBRATUR, além de propagandas divulgadas, em nível nacional, utilizando as paisagens da 

Chapada Diamantina (figura 5.8). 

Figura 5.8 - Divulgação da imagem da Chapada 

�

Fonte: www.centralweb.com.br 

 

Em Rio de Contas, as pousadas entrevistadas, durante o café da manhã, contam 

histórias da cidade aos visitantes, através de recursos como fotografias, decoração e 

organização de passeios.  
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As empresas entrevistadas têm como preocupação a contratação dos residentes como 

empregados, sendo que a maioria é sempre do local. Os guias do GAP são da própria cidade 

de Palmeiras e ainda existe a ACV que tem o objetivo de organizar e capacitar os guias da 

região. Porém, em Mucugê, um dos empresários entrevistados, diz que o seu quadro de 

funcionários não é da cidade e sim de cidades vizinhas. Embora tenha feito a tentativa de 

absorvê-los, não deu certo, pois segundo ele, a população gosta de dinheiro, mas não gosta de 

trabalho. Em épocas de pico, como em algumas festas regionais, faz um contrato temporário 

com alguns residentes da cidade.  

De fato, como em outras áreas em que o turismo tem expressão econômica, nessa 

região, o trabalho temporário passa a ganhar significado, exigindo que outras estratégias de 

ocupação da mão-de-obra sejam efetivadas, como o artesanato que se constitui numa 

atividade complementar ao turismo. 

Na Chapada Diamantina, de uma forma geral, procura-se sempre capacitar os 

moradores em cursos como guias e criar novas oportunidades de satisfazer o turista, além de 

incentivar e apoiar qualquer manifestação popular e trabalhos em defesa do meio-ambiente. 

 Nos últimos anos tem havido um grande incentivo ao artesanato na região, mas, há, 

também, uma grande resistência de inserção por parte dos moradores. Os residentes ainda 

estão presos à agricultura, a maioria dos residentes ainda está na zona rural com exceção de 

Lençóis, pois, realmente, dela retiram a sua sobrevivência até o momento. 

Segundo Coriolano (2001), para benefício local, o desenvolvimento do turismo 

significa adotar políticas que possam ocasionar trabalho e ocupação para todos, tanto quanto 

atuar no campo da proteção social e de programas emergenciais quando necessários, mas 

requer, sobretudo, o homem no centro do poder, de forma que possa promover a sua 

realização. Significa implementar atividades de revalorização do lugar e das pessoas e, 
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conseqüentemente, a necessidade da inserção da população em todos os momentos do 

desenvolvimento da atividade, isto é, desde o planejamento das ações até a sua consecução. 

Nos restaurantes visitados, observou-se também a forte marca cultural através da 

decoração regional, com cerâmicas, pinturas, entre outros materiais extraídos da flora da 

região. Nas pousadas visitadas, percebeu-se ações voltadas para a divulgação dos pontos 

turísticos, com narrativas envolventes das estórias da região. 

A maioria das empresas entrevistadas tem uma preocupação com a incorporação dos 

residentes no processo, através do emprego e da capacitação para exercer a função solicitada, 

além dos produtos consumidos nas pousadas e restaurantes. As cidades da Chapada 

destacadas na pesquisa, contam com uma associação de guias, geralmente, como iniciativa 

privada, mas que estabelece um vínculo com as prefeituras, através da colaboração e do apoio. 

Não se pode, nem é bom para a cidade, um trabalho sem retorno, no que diz respeito a 

emprego e aumento da renda dos moradores. É necessário criar oportunidades para a 

comunidade urbana e rural, aproveitando todas as oportunidades possíveis.  

Rio de Contas apresenta-se como um produto de rica variedade paisagística e suas ruas 

largas e planas, favorecendo a atração do público da terceira idade. A biodiversidade torna-se 

atrativa para o público do turismo científico, além do fato de ser possível remontar o processo 

de ocupação do Circuito do Ouro, uma vez que a cidade está conservada, em função do 

tombamento. 

Para o GAP, o Pai Inácio é a sobrevivência do grupo, apesar dos problemas jurídicos, 

políticos e sociais que o envolve. Para a prefeitura representa um ícone, o maior atrativo que 

Palmeiras pode explorar. 

O turismo na Chapada precisa, urgentemente, de atividades planejadas e voltadas para 

o desenvolvimento social e cultural. As atividades econômicas passam a contribuir para que 
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isso aconteça e o turismo pode ser uma forma viável de conciliar esses dois pólos, o 

crescimento do trabalho e do bem-estar-social. 

Para as empresas, o Cemitério Bizantino, em Mucugê, representa um grande atrativo 

turístico, além da reafirmação da cultura local e a integração dos seres em diversos níveis. 

Pessoas saem de longe para conhecer o cemitério, o que é bom para as empresas ligadas ao 

turismo. Para a Prefeitura, o cemitério é um dos grandes apelos e a grande marca do 

município por ser o único das Américas e uma relíquia do ciclo diamantífero, resistindo a 

todas as modificações.  

As empresas valorizam a paisagem do Cemitério, contando a sua história e 

despertando a curiosidade dos visitantes, além dos encargos como contribuição pública para a 

preservação e limpeza. A prefeitura investiu na iluminação que o valorizou ainda mais, 

quebrando o paradigma de mistério e perigo que ronda os cemitérios à noite. 

Os turistas estão sempre sendo alertados para a preservação do ambiente, sendo 

informados da necessidade de não deixar lixo nos locais visitados e de não coletar material 

como flores, plantas e rochas. Boletins informativos são distribuídos aos visitantes e nativos 

sobre a importância da preservação ambiental do município, refletindo, inclusive, sobre a 

especulação imobiliária e crescimento sem planejamento.  

A agência de turismo entrevistada, além de outros serviços, presta informações 

turísticas e afirma que a infra-estrutura criada também serve para os residentes que usufruem 

os serviços de informações sobre pontos turísticos mais distantes do município, bem como 

desfrutam, nos finais de semana, dos restaurantes da cidade. 

O turismo, segundo as empresas pode ser uma atividade dinamizadora da economia e 

gerar renda para as comunidades receptoras através de um planejamento estruturado entre 

outros aspectos, nos cursos de capacitação profissional nas áreas de serviços prestados, infra-

estrutura controlada e vigiada por órgãos competentes: BAHIATURSA e EMBRATUR. 
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As empresas percebem uma crescente valorização cultural dos lugares e se aproveitam 

disso, também, para vender a imagem dos municípios. Em Mucugê, a festa de São João, 

padroeiro da cidade, o reisado das mulheres, apresentação da filarmônica e o Projeto Sempre 

Viva são os melhores exemplos. O terno das Almas na Semana Santa ressalta ainda mais o 

Cemitério Bizantino. 

Uma situação de conflito bastante comum em toda a Chapada Diamantina é reforçada 

entre as pessoas que vem de fora e trazem capital para explorar as atividades no ramo turístico 

e os filhos da terra. A maioria dos proprietários das empresas entrevistadas é de outros lugares 

do Brasil e fora do Brasil. Eles (os donos de pousadas, os forasteiros) afirmam que a 

população não vê a cidade com a visão empreendedora e não percebem as carências no ramo.  

Os empresários acreditam que a região precisa de mais incentivo e iniciativas públicas 

e privadas, na divulgação do turismo e num planejamento eficaz e sustentável, principalmente 

na infra-estrutura para o turista.  

Há algum tempo, as paisagens de Mucugê já apareceram na mídia, mas de forma 

isolada, sem uma integração com a Chapada Diamantina.  Como o centro turístico da 

Chapada é Lençóis, as pessoas ficam mais por lá, porém, a paisagem da Chapada é regional e 

não local. Portanto, Mucugê está inserida numa região, cujo core é Lençóis. 

O Pico das Almas representa a vida das empresas entrevistadas, pois é a partir do Pico 

das Almas que as empresas se alimentam da venda dessa paisagem. O Pico é um importante 

espaço ecológico que pode não ser o mais alto, mas é o mais visitado, o que é muito 

importante e necessário para a sobrevivência das empresas.  

As empresas sempre buscam trabalhar com parcerias na busca da preservação e 

conscientização dos visitantes, pois se trata de um patrimônio de todos. Já demonstram 

preocupação com o turismo predatório que está acontecendo em Rio de Contas. O carnaval, 

por exemplo, atrai muitas pessoas para a cidade, sem uma prévia conscientização ecológica, 
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além disso, a falta de organização dos setores publico e privado, segundo as empresas, deixa 

os ecossistemas frágeis e a mercê do público desinformado.  

A evolução recente do mercado fortalece economicamente o turismo. A estabilidade 

econômica favoreceu o turismo de uma maneira geral e refletiu no turismo local, pois as 

pessoas passaram a viajar mais para os destinos do Brasil. Segundo o Secretário de Turismo, 

com o advento da comunicação virtual pode-se vender Rio de Contas de forma mais imediata.  

A infra-estrutura criada pelos governos municipais para atender os turistas vai desde a 

manutenção de estradas, construção de banheiros públicos até áreas de lazer e entretenimento 

e os residentes também desfrutam desses serviços, com exceção das pousadas. Muitos 

utilizam os serviços para se informar e conhecer, além de aproveitarem os restaurantes e lojas 

de artesanato para consumo, lazer em finais de semana e feriado. 

O olhar “romântico” e o olhar “coletivo” são habilmente manejados pelo mercado para 

atrair clientes específicos, para a praia “selvagem” ou o “point do verão”, e é possível 

observar, principalmente na propaganda, que são a partir dessas imagens pré-concebidas e 

simplificadas que são criados os paradigmas dos lugares turísticos. As imagens estabelecidas 

para um lugar turístico, geralmente, são associações de elementos naturais, como o clima, a 

vegetação e as formas do relevo, e de elementos culturais, como as festas populares, os 

museus, a arquitetura e os monumentos públicos.  

Para cada observador, a paisagem tem um sentido, seja de contemplação, utilitarista, 

estética e até mesmo indiferença. Nesse contexto, o que merece atenção não é a dimensão 

econômica da paisagem, mas a transformação da paisagem em mercadoria.  

Diante do que foi exposto percebe-se que a paisagem não pode ser analisada fora dos 

valores coletivos, com suas representações e seus símbolos. Só é imagem, produzida pela 

sociedade e incorporada pelo imaginário social porque reflete um real concreto no qual a 
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Geografia se encontra em primeiro plano. Essa incorporação não se faz de forma direta, mas a 

partir de códigos e símbolos instituídos coletivamente. 

No mundo, os lugares com significância cultural – os bairros históricos, monumentos, 

ruas e distritos de lazer e entretenimento – atuam como elementos-chave no desenvolvimento 

econômico. Para os locais com grande apelo turístico, a apreensão da paisagem se manifesta 

através da cultura impregnada a cada um dos segmentos, nesse caso turistas, residentes e 

empresas e se revela, traduzindo em cores, formas e sons o que de mais típico ou identitário 

existem esses lugares (Quadro 5.2).  

A Chapada Diamantina, representada aqui por Palmeiras, Mucugê e Rio de Contas, se 

insere nesse contexto, por ter, ao mesmo tempo, apelos naturais e culturais em suas paisagens.  

Quadro 5.2 - Apreensão da Paisagem 

 

Apreensão da 
Paisagem 

Turistas Residentes Empresas 

Pai Inácio (Palmeiras) -Cenário Principal da 
Chapada 
-Poder e Beleza da 
natureza 
- Liberdade e Paz 

-Cartão Postal da região 
-Riqueza de Palmeiras 
-Patrimônio natural da 
cidade 
-Exploração do turismo 
 
 

-Atrativo turístico 
-Para o GAP, a 
sobrevivência do grupo. 
-Para a prefeitura, um ícone. 

Cemitério Bizantino 
(Mucugê) 
 
 
 
 
 
 
 

-Diferença 
-Beleza e mistério 
-Valorização de outras 
civilizações 
-Curiosidade 

- Beleza exótica 
-História da cidade 
-Ponto turístico 
-Patrimônio histórico 
-Moradia Eterna 
 
 

-Atrativo turístico 
-reafirmação da cultura local 
-Para a Prefeitura representa 
o grande apelo e a grande 
marca do município 

Pico das Almas (Rio de 
Contas) 

-Beleza e paz 
-Estar perto da natureza e 
de Deus 
-Paraíso 
-Santuário 
 

-Ponto turístico da 
cidade 
-Motivo de orgulho 
-Atração dos turistas 
-Patrimônio ecológico 
-Ponto de referência 
 

- Vida das empresas 
-Para a Prefeitura representa 
a beleza cênica do município 
e um dos principais cartões-
postais 

Fonte: Trabalho de Campo, janeiro, 2006 
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A percepção da paisagem é uma experiência subjetiva e resulta de uma interpretação 

particular do ambiente. Nos lugares turísticos, visitantes e nativos focalizam aspectos 

diferentes do mesmo ambiente, o que pode ser vivenciado nas representações diferenciadas 

entre turistas, residentes e empresas a partir de um mesmo ícone da paisagem. 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar de incipiente, a região está atenta à mercadoria “cultura”. Empreendedores 

privados dão apoio a iniciativas públicas de recuperação de fachadas, mobiliário urbano, 

limpeza e iluminação, novos projetos de comunicação visual, recuperação de imóveis 

históricos e equipamentos culturais. Em contrapartida, recebem do mesmo poder público, 

financiamentos para novos negócios como restaurantes e bares, além de empreendimentos que 

dinamizem o turismo e o lazer, atraindo visitantes. 

Neste contexto as atrações temáticas estão tornando-se uma característica comum dos 

lugares turísticos. Os temas são trabalhados pelos empreendedores privados e poder público 

como forma de identificar o lugar e atrair mais turistas. A identificação, inclusive, passa por 

um processo de regionalização geográfica imposta por novas subdivisões do território, uma 

espécie de “domesticação dos lugares”.  

Segundo Tuan (1980), a percepção do visitante “freqüentemente se reduz a usar os 

seus olhos para compor quadros”; já o nativo tem uma percepção mais complexa do meio que 

só é expressa “com dificuldade e indiretamente através do comportamento, da tradição local, 

do conhecimento e do mito”. O que para o turista é uma experiência essencialmente estética, 

para o nativo é uma avaliação do próprio modo de vida. 

O crescente aumento da demanda do mercado turístico é um dos fatores responsáveis 

pela produção e consumo da paisagem, seja no seu aspecto cultural seja no aspecto natural. 

Tal processo é sustentado pela formação e consolidação de imagens de lugares como, por 

exemplo, “paraísos tropicais”. Considerando o aspecto visual como principal elemento de 

atração turística, tanto poder público, quanto o mercado, esses municípios esforçam-se em 
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enfatizar belezas naturais e produzidas. Trata-se, portanto, não só de mostrar o que existe, mas 

reproduzir e criar novos espaços segundo critérios estéticos. 

Embora se possa incluir neste processo a produção virtual do espaço, como as imagens 

veiculadas pelos meios de comunicação, a viagem de turismo é um complemento necessário e 

crucial para a “venda” de lugares. A experiência de estar, como turistas, nos lugares de lazer 

oferece a estranheza necessária aos indivíduos para que possam interagir de forma diferente 

com as paisagens, mesmo as mais cotidianas. Percorrer lugares com outros olhos desperta o 

interesse para a descoberta da beleza, de composições e aspectos inusitados da paisagem. Essa 

experiência individual é o componente essencial para a formação das imagens coletivas sobre 

os lugares de lazer. A estratégia de mercantilização, portanto, irá atuar no reforço e 

incremento dessa experiência, e mesmo induzi-la. 

Diante disso, há uma necessidade de conhecer as relações que são formadas entre os 

moradores locais e o turista, bem como as relações entre eles e os recursos turísticos ao serem 

implementados como produtos utilizados pelo turista. Na região, percebeu-se um conflito 

nessa relação, não diretamente relacionado com turistas e residentes, mas com as pessoas que 

aproveitam do turismo, ainda lento, para ficar e usufruir do mercado turístico. Isso pode ser 

percebido, com mais intensidade no município de Mucugê. 

Uma das estratégias do mercado de turismo nesses municípios é ressaltar as antíteses 

entre realidade e imaginário, entre festa e cotidiano, entre lugares de trabalho e lugares de 

lazer. Agências de viagem veiculam imagens de lugares quase idílicos, induzindo o 

distanciamento da realidade, persuadindo os turistas a idealizarem os lugares que visitarão 

como que elaborados unicamente para sua diversão. Quando o turista entra em contato com a 

realidade concreta, provavelmente, não deixará de notar os bastidores da vida real; porém os 

lugares que freqüenta – o hotel, o restaurante, o centro comercial – apresentam um cenário ou 
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mesmo uma fachada arquitetônica que o coloca a salvo da convivência com o lado menos 

glamuroso da cidade, os bairros pobres da periferia e as áreas degradadas. 

As imagens das cidades turísticas sejam elas parciais ou intencionalmente totalizantes, 

falsificadas ou autênticas, divulgam e cristalizam paisagens e identidades culturais 

selecionadas pelo mercado. O objetivo imediato da propaganda continua sendo manter, 

através das representações, um valor simbólico suficientemente forte para atrair turistas. Para 

a população e governos locais, porém, impõe-se o desafio de desmistificar, mais do que essas 

imagens, o processo pelo qual elas são produzidas e continuamente reelaboradas, tomando 

para si o controle das decisões sobre a turistificação do espaço urbano e da cultura.  

A imagem construída pelos turistas entrevistados, a partir da paisagem, flui de forma a 

concluir que o homem, a depender da sua visão e da ciência que estuda, começa a trabalhar 

um imaginário voltado para a evolução das rochas, a filosofia, a sociologia, a geologia, a 

geografia, entre outras. Quanto aos ícones destacados na pesquisa, os turistas admiram o 

poder e a beleza da natureza e os vislumbram como cenários principais da Chapada 

Diamantina. 

História e memória são atributos da região analisada que indiscutivelmente conferem 

identidade aos lugares e, portanto imprimem autenticidade. Mas, sabe-se que, como produto 

de interpretações e da própria dinâmica social, são também atributos passíveis de releituras e 

alterações. O conflito entre obras de revitalização urbana e a história do lugar emerge com a 

discussão do que é verdadeiro e deve ser mantido e entre o que é falso e deve ser obliterado.  

A cultura da valorização de objetos descontextualizados da dinâmica social e o 

consumo da natureza mistificada constituem também aspectos significativos das relações 

sociais estabelecidas nesses lugares turísticos. Espaço e território são transformados para 

realçar aspectos visuais que correspondam aos anseios dos turistas de fruição de belas 

paisagens.  
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Atendendo a essa demanda o mercado cunhou uma série de predicativos para 

categorizar tipos de atrativos e de atividades: turismo cultural, turismo religioso, turismo de 

aventura e outros. A imagem é então “colada” a essas categorias pela veiculação de cenas 

específicas: a cidade histórica e a natureza selvagem.  

Observou-se que as paisagens foram reduzidas a mercadorias na medida em que os 

esforços dirigem-se a assegurar um consumo redutoramente visual. A mercadoria é algo 

vendável, mas os efeitos culturais são negativos, pois enfatiza um esvaziamento da cultura.  

           A paisagem, em nossa sociedade é mercadoria e, segundo Meneses (2002), negar esse 

caráter, seria uma utopia irresponsável. Isto não significa, porém, aceitar que a natureza da 

paisagem deva ser a de mercadoria. A paisagem-mercadoria tem por efeito alijar o habitante 

de seu consumo.  Ele costuma desempenhar, em princípio, apenas o papel de intermediário ou 

vendedor, destruindo todos os nexos existenciais. Portanto, não se pode negar que a paisagem 

deve destinar-se, primeiro, aos habitantes, sem detrimento, é claro, da partilha com os de fora. 

“Isto significa que políticas oficiais de preservação e valorização da paisagem que não passem 

pelo eixo do cotidiano e do trabalho, estão, já de início, comprometidas.” (MENESES, 2002, 

p.60). As prefeituras, empresas e a população de um modo geral na Chapada Diamantina, 

consideram a paisagem como mercadoria. Não haveria possibilidade, segundo as empresas, de 

se desenvolver a atividade turística sem as paisagens. 

O grande desafio para os governos locais quando se inserem num setor tão 

competitivo e dinâmico como é o do mercado turístico é buscar a diferença e preservar a 

identidade regional sem submeter-se aos encantos da globalização, que tende a padronizar os 

lugares, é uma opção que implica um esforço de investimento no capital humano e cultural 

em longo prazo, ou seja, em políticas que priorizem a população local e seu desenvolvimento 

como cidadãos participantes. 
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O turismo na Chapada Diamantina vem consolidando-se dia-a-dia como uma 

ferramenta para o desenvolvimento regional. Desta forma, para que o desenvolvimento 

regional de fato aconteça como se propõe, torna-se imperativo duas frentes de ações: o 

estabelecimento de uma eficiente política que ordene, regule, promova e possibilite o controle 

das metamorfoses, e o princípio da integração como amálgama de interesses numa função que 

seja de fato elemento norteador das ações de organização do espaço.  

A complexidade da tarefa de compreender o mundo e a necessidade de perceber tanto 

os processos visíveis quanto aqueles decorrentes da simbologia dos lugares tem sido uma 

preocupação constante na Geografia, portanto, mas do que tentar qualificar um imaginário 

geográfico, a paisagem impõe a tarefa de interpretar a geografia contida no imaginário social, 

como um dos caminhos para compreender, o papel que as representações desempenham na 

organização do espaço. 
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