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Prólogo 

 

Durante os meus estudos, uma coisa sempre foi certa: eu vou ao Brasil durante o meu Mestrado. 

Como, o quê, onde e quando nunca ficou claro. Até que um dia estava em Itacaré para 

autonomamente pesquisar o turismo numa antigamente calma vila de pesca. Sem experiência com 

pesquisas deste tipo, foi no mínimo um desafio não somente juntar toda a informação, mas antes de 

isso também descobrir qual era a informação que eu queria juntar. De forma miraculosa isto se 

realizou e não no último lugar pela maneira aberta e quente com que os habitantes de Itacaré me 

acolheram. Faz bem ao coração ver como sem excepção toda a gente quis participar nesta pesquisa 

com muito entusiasmo e interesse. É por isso que, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os 

meus informantes, vocês sabem quem são. As vossas experiências, as vossas opiniões e o vosso 

convívio inspiraram-me. Graças a vocês fui submersa na vida de Itacaré e nunca perdi a coragem de 

continuar em frente. 

Em segundo lugar, quero agradecer os meus orientadores da Universidade de Utrecht pela cega 

confiança em mim. Jan ten Thije, obrigada pelo olhar puro e por me empurrares na direcção certa, a 

tua nota crítica teria sido imprescindível. Obrigada Lurdes pelas correcções e o teu interesse.  

 

Não podia ter superado todos os desafios e até às vezes frustrações sem a minha família e os meus 

amigos. Obrigada pai e mãe por todo o vosso apoio, paciência e confiança: está mesmo pronto!  

Obrigada querida Loes, o meu infinito “muro de lamentações”, por toda a coragem que me soubeste 

dar vez após vez. Obrigada Bram pelos incontáveis momentos de distracção e animação, não foi por 

nada.  

E é claro, muito obrigada a toda a gente que me acompanhou e motivou neste passado ano. 

 

O tempo que passei em Itacaré é para nunca esquecer. Todas as coisas malucas, bonitas e burras 

aconteceram graças à minha companhia. Obrigada Roel por... tudo acho eu. Fizeste-me superar tudo 

mas mais que isso nunca duvidaste em mim. Agradeço-te pela oportunidade que me deste e por teres 

segurado a minha mão durante esta aventura. O açai não teria sabido da mesma maneira sem ti. 

Também agradeço o Mats e a Benedicte, os nossos vizinhos Noruegueses um pouco estranhos, que 

acabaram por ser companheiros de surf fabulosos. Também agradeço o Thor e sua esposa Cris por 
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todos os momentos agradáveis na calçada. Preferia chamar todas as pessoas que conheci à parte 

mas é bem complicado, por isso em colectivo: obrigada. 

 

Por último, quero agradecer a minha amiga Leticia. Graças a ti passei um tempo inesquecível em 

Itacaré. As tuas relações provaram ser imprescindíveis para a minha pesquisa e guiaste-me o 

caminho quando o tinha perdido. Foste o meu apoio e auxílio e sem ti este trabalho nunca teria sido 

realizado. Obrigada Leticia! 
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Introdução 

 

A globalização do mundo é um tema actual, tanto durante o jantar como em aulas académicas. Se há 

um aspecto em que a globalização tanto alcança a vida do dia-a-dia como a ciência, é o turismo. A 

combinação do aumento do poder aquisitivo nos países do 1o Mundo com o desejo de governos de 

estimular o turismo, faz com que cada vez mais pessoas entrem em contacto umas com as outras. 

Não é portanto de admirar que a pesquisa sobre contacto intercultural em zonas turísticas só se tenha 

desenvolvido nos últimos vinte anos. O turismo tem passado a desenrolar um papel na maneira em 

que preenchemos o nosso dia-a-dia e na maneira em que olhamos para o mundo. Não só veio a 

fornecer trabalho a uma grande parte da população mundial, influencia também gestões e abre olhos 

para costumes e tradições diferentes. Porém, pouco é conhecido sobre como este contacto cultural é 

vivido e o papel que, entre outros, este fornecimento de emprego e a gestão desempenham. Nesta 

pesquisa estes aspectos são juntados e a relação entre os turistas e a comunidade local é posta 

numa perspectiva mais ampla. Concretamente é pesquisado qual é a reacção da comunidade local à 

vinda do turismo e qual papel desempenha o contacto cultural. 

Há alguns aspectos centrais na pesquisa sobre contacto cultural numa zona turística. Em primeiro 

lugar, o tipo de turista: de onde são, o que procuram, o que esperam? Também a qualidade e a 

quantidade do contacto entre o turista e a comunidade local é essencial. Além disso, também alguns 

factores são importantes tais como a criação de imagens culturais, o efeito de demonstração (ver 

como outros vivem e reflectir isso em si próprio) e diferenças de cultura. Estes variáveis determinam 

entre outros qual será o nível de tolerância para com o turismo e como a comunidade local irá reagir 

fisicamente. Nesta pesquisa estará portanto central que cada situação tem de ser vista como típica. 

Com outras palavras, que contacto cultural não pode ser definido somente como o contacto entre a 

cultura A e a cultura B, mas que cada situação e cada indivíduo, dependendo das variáveis, pode dar 

resultado a uma reacção diferente. 

A vila Brasileira de Itacaré serviu como casestudy para esta pesquisa. Itacaré é uma pequena vila que 

até 1998 se encontrava em isolamento numa floresta na costa da Bahia. Depois da construção da 

estrada que lida à cidade, a bonita natureza em redor da vila foi descoberta e intensamente 

promovida na média Brasileira. Desde então o turismo explodiu e a vida na vila mudou.  
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Para dar resposta às perguntas que formam a base desta pesquisa, foi decidido usar o método 

etnográfico. Isto quer dizer que com a ajuda de entrevistas qualificativas, observação e participação 

na vida diária é criada uma imagem da situação em Itacaré. Com outras palavras, eu convivi na vida 

do dia-a-dia da vila. O ponto de partida deste método é que a visão da comunidade local é dada de 

forma exausta e que não é só o pesquisador que olha do lado de fora para o que acontece. Esta 

dualidade no método – o olhar objectivo do pesquisador combinado com as opiniões e sentimentos 

subjectivos dos membros da comunidade – permite dar um retrato completo da situação em Itacaré. 

Para completar, é dada uma imagem dos turistas através de um inquérito. 

Para a análise dos resultados de pesquisa foi usado ao que Boeije (2005) chama o método de análise 

inductivo1. Este método implica que não se trabalha com um quadro analítico preconcebido, mas que 

durante a pesquisa de campo o pesquisador procura temas relevantes nos resultados obtidos. Isto é 

um enfoque bottom up, no qual os resultados servem como ponto de partida e em que a teoria tem 

uma função guiadora. 

 

Este trabalho foi dividido da seguinte maneira. No primeiro capítulo será dada uma inventariação da 

mais relevante pesquisa académica sobre contacto cultural numa zona turística. É dada atenção ao 

tipo de contacto entre os turistas e a comunidade local e serão elaborados alguns factores que são de 

possível influência na maneira como esta comunidade lida com o turismo. O casestudy é apresentado 

no capítulo 2. Aqui além da história da pesquisada vila de Itacaré ser mostrada no contexto nacional e 

regional, o desenvolvimento do turismo é mostrado à luz. No capítulo 3 o método etnográfico é 

esclarecido e é dada uma reflexão sobre a colecção dos dados em Itacaré. Neste capítulo também é 

descrito o método de análise. No quarto capítulo é apresentada a pesquisa de inquérito sobre os 

turistas em Itacaré e no capítulo 5 os resultados são exaustivamente descritos e analisados. Esta 

análise é feita com a ajuda da descrição de algumas situações que podem ser consideradas como 

típicas para a interacção entre os habitantes de Itacaré e os turistas. Finalmente os resultados serão 

discutidos e serão tiradas conclusões.  

                                                
1 NL: inductieve analysemethode (Boeije, 2005) 
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Capítulo 1: Base teórica 

 

O fundamento de cada pesquisa académica está na teoria. Como esta pesquisa toca vários terrenos 

de pesquisa, é a combinação destas que forma uma boa base. Não só da disciplina da Comunicação 

Intercultural, como também da Antropologia Cultural o contacto entre culturas é analisado. É 

exactamente a combinação destas disciplinas que me permite pesquisar e analisar a situação em 

Itacaré.  

Neste capítulo será em primeiro lugar mostrada à luz a disciplina da antropologia do turismo. Em 

seguida, no parágrafo 1.2 será descrito como o tipo de contacto entre a comunidade local e os 

turistas pode influenciar o nível de tolerância desta comunidade perante o turismo. No terceiro 

parágrafo serão nomeados alguns factores de influência, a saber o perfil dos próprios turistas, 

globalização e o efeito de demonstração (a adopção de certos hábitos e símbolos de uma cultura pela 

outra), a criação de imagens culturais e o conceito de autenticidade, e por fim diferenças de cultura. 

No parágrafo 1.4 é descrito a que reacções da comunidade local isto pode levar e no último parágrafo 

serão por último formuladas as questões centrais nesta pesquisa.  

 

 

§ 1.1 A antropologia do turismo 

 

A antropologia do turismo começou a aparecer como disciplina nos anos 70 do século passado (Nash 

& Smith, 1991). Anteriormente a pesquisa sobre turismo não era considerada académica e portanto 

praticamente não era feita pesquisa sobre o tema (Jack & Phipps, 2005). Porém, isto mudou com as 

crescentes possibilidades das pessoas de procurar destinos distantes e remotos. Com a crescente 

noção da influência de contacto intercultural e mudança de culturas, cientistas passaram a considerar 

importante ver que influência o turismo tem numa comunidade. A primeira importante obra que 

apareceu a este respeito é a de Valene Smith Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism 

(1977).  

Em geral pode-se dizer que existem duas correntes: a pesquisa sobre o turista e o próprio conceito do 

que é turismo, e a pesquisa sobre as consequências sociais, económicas e culturais na comunidade 

local incluindo a relação entre o turista e os habitantes da comunidade. Para a minha pesquisa é 
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principalmente o segundo foque relevante. O primeiro será porém também parcialmente tratado visto 

como o tipo de turista influencia a maneira da comunidade lidar com o turismo.  

Existem alguns temas clássicos nos estudos da antropologia do turismo tais como dependência (até 

que ponto é a comunidade depende financeiramente do turismo?), aculturalisação (como uma cultural 

adopta aspectos de outra) e autenticidade (será que a comunidade local usa uma máscara para 

agradar os turistas?).  

Estes temas continuam a ser actuais, somente a maneira em que são tratados mudou. Um exemplo é 

que o turismo era visto por Graburn (1983) como um ritual, enquanto que Nash (1996) o vê como uma 

forma de imperialismo; hoje em dia cientistas consideram demasiado simples definir o turismo de 

forma singular mono causal e portanto isto é evitado. Também outras ideias têm mudado como o 

facto que o impacto numa cultura seria maior quanto maior é o número de turistas. Diz-se hoje que 

precisamente menos turistas até influenciam mais por entrarem melhor em contacto. Esta ideia só é 

destes últimos anos. Por Chambers (2000) é realçado que a pesquisa sobre o turismo é de carácter 

muito diverso. Ele insiste que cada ambiente turístico tem de ser visto à parte. Além disso, o autor diz 

que há quatro aspectos que tornam a pesquisa sobre turismo complicada: o primeiro é o tipo de 

turista e as suas actividades; em segundo é a variedade de comunidades e regiões em que existe 

turismo; em terceiro lugar, o papel dos mediadores (actores que assumem o papel de mediador por 

saberem falar tanto a língua do turista como a do host) na forma de indivíduos ou instituições; e por 

último, os diferentes ambientes em que o turismo se pode passar. 

O que falta na pesquisa académica é a voz dos membros da comunidade local. Stronza (2001: 272) 

diz que é estranho não aparecer a voz dos próprios habitantes e que é analisada principalmente do 

lado de fora. O que me interessa a mim é ver o que a comunidade local pensa sobre o turismo, 

turistas e tudo o que mudou. Além disso, o que falta nas análises é a opinião dos habitantes das 

comunidades pesquisadas sobre os turistas. Apesar de se falar sobre a opinião das consequências 

sociais que o turismo traz, não se fala sobre o que se acha sobre os próprios turistas. Juntamente 

com isso, a comunidade local é regularmente vista como passiva e como se tudo ‘lhes acontecesse’, 

segundo Stronza (idem) é justamente a própria comunidade que influencia que curso toma um 

encontro com um turista. 
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A extensa pesquisa que dentro da disciplina da antropologia do turismo foi feita sobre os encontros 

entre turistas e a comunidade local e que consequências isto pode ter, fornece uma ampla base 

teórica para esta pesquisa. As teorias que foram muito brevemente apresentadas neste parágrafo 

serão elaboradas nos próximos parágrafos e a relação com a pesquisa em Itacaré será explicada 

mais detalhadamente. 

 

 

§ 1.2 Tipo de contacto e nível de tolerância 

 

A reacção da comunidade local à vinda do turismo e o turista, depende de um grande número de 

factores como no parágrafo anterior foi dito. 

Em primeiro lugar é o tipo de contacto entre host e turista que desempenha um papel importante 

(Murphy: 1985: 120), este tema será elaborado mais em frente. 

Em segundo lugar é importante ver qual é o lucro que a comunidade tem do turismo; é de esperar 

que se reage de forma mais positiva se a vantagem é indiscutível. 

Por último, o nível de tolerância da comunidade local para com o turismo é influenciado pelo modo em 

que a comunidade pode realmente lidar com o turismo. Aqui “lidar” quer dizer que tem de haver 

suficientemente capacidade de acolhimento (hotéis e outros), mas também que os habitantes 

precisam de ter eles próprios a habilidade de fornecer os desejos dos turistas. Isto quer dizer a nova 

demanda de, por exemplo, recepcionistas e hoteleiras, mas também pessoas bem-educadas para 

trabalhar na câmara que tem de lidar com uma situação totalmente nova e tem de adaptar a sua 

gestão a isso. Por outras palavras, não só o nível de educação do povo tem de ser suficientemente 

alto, mas também o sentimento de empresáriadade e iniciativa tem de estar presente. Em zonas onde 

estes conhecimentos e aptidões nunca foram necessários, pode originar uma sensação de falta de 

poder e frustração para os membros da comunidade local. Esta situação poderia até se agravar com 

a vinda de pessoas de fora da região que já têm os meios para fornecer na demanda dos turistas. 

 

Para entrar mais em detalhe sobre o primeiro factor de influência, o contacto, é essencial notar que o 

tipo de contacto entre turista e host é descrito como superficial e de curta duração. Assim descreve de 

Kadt (citado em Murphy, 1985) que turistas só entram em contacto com membros da comunidade 
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local se, ou os turistas precisam de algo do host, ou se participam lado a lado numa actividade (por 

exemplo um dia de praia). Somente quando o host e o turista se juntam para trocar ideias existe 

contacto mais íntimo. MacFarlane (citado em Murphy, 1985: 120) chegou a uma conclusão 

semelhante e diz que turistas e hosts raramente entreagem a nível pessoal. 

Com isto é dada uma primeira indicação da 

importância da distinção entre contacto no 

sentido quantitativo e no sentido qualificativo. 

Um ou outro tem possivelmente outro efeito no 

host. Se olharmos para contacto no sentido 

quantitativo, foi Smith (Murphy, 1985) que fez 

uma distinção precisa. A figura 1.1 ilustra a 

teoria. A teoria de Smith (idem) mostra que 

podem ser distinguidos membros da 

comunidade local que formam justamente o 

núcleo turístico, a zona de apoio directa e a 

zona de apoio indirecta. Esta distinção tríplice 

refere à intensidade do contacto e a extensão  

geográfica do centro turístico em relação às áreas de trabalho e habitação dos membros da 

comunidade local. Quer dizer que indivíduos na zona de apoio indirecta mal entram em contacto com 

os turistas e se podem portanto distanciar. Isto não quer porém dizer que estes membros não lucram 

economicamente do turismo.   

Um exemplo é de uma mãe que vive num bairro periférico onde não chegam turistas mas onde a 

câmara constrói um parque novo para as crianças com os lucros do turismo. Ao contrário pode um 

trabalhador de obras que vive no centro turístico, ter vindo a ter mais trabalho mas não achar isso 

compensação para o barulho a que não consegue escapar. No segundo caso é de esperar que o nível 

de tolerância para com o turismo é bem mais baixo a comparar com a mãe que não tem incómodos 

directos do turismo. 

 

Figura 1.1: O diagrama de Smith sobre regiões 
de turistas (fonte: Murphy, 1985: 121) 
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Muitos cientistas se ocuparam desta teoria do nível de tolerância. A qualidade e a quantidade do 

contacto cria um determinado sentimento para o host. Isto irá por sua parte influenciar qual será a 

reacção física da comunidade host. 

Doxey (citado em Murphy, 1985 e em Mathieson, 1982) criou um modelo em que se pode ler o nível de 

irritação da comunidade local em directa relação com o crescimento do turismo (veja a figura 1.2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Doxey (Murphy, 1985) a definição do nível de tolerância está directamente relacionado com 

o receio de perder a própria identidade. Porém, esta teoria de Doxey (idem), segue em direcção 

singular e irreversível e não leva em consideração possibilidades mais complexas como diferenças 

que podem originar dentro da comunidade como, entre outros, Smith (veja em cima) afirma. 

 

Butler (citado em Murphy, 1985: 125) tentou alterar a teoria de Doxey de forma a levar em 

consideração o tipo de contacto e o grau de ligação ao turismo. Veja o modelo na figura 1.3. O autor 

não só implica que a quantidade de turistas faz diferença, como também a duração da estadia, 

etnicidade e poder económico. Além disso, tem de se dar atenção à própria comunidade local já que, 

como já foi indicado, a capacidade da comunidade em absorver o turismo desempenha um papel 

significante. 

  

 

Figura 1.2: O ‘Irridex’ de Doxey (fonte: Murphy, 1985: 124) 
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Uma diferença essencial no modelo do Butler em relação ao modelo de Doxey, é a distinção entre a 

atitude activa e passiva dos membros da comunidade local. Como já foi dito na parte introdutória 

deste capítulo, não se deve assumir que a comunidade local é uma comunidade à qual ‘tudo 

acontece’ e que ‘deixa acontecer as coisas’. 

Todas as quatro reacções que Butler descreve podem estar presentes simultaneamente numa 

comunidade e esta comunidade não pode portanto ser vista como uma homogenea. É exactamente 

esta característica que torna possível analisar e categorizar diferentes tipos de níveis de tolerância. 

Para voltar ao exemplo da mãe num bairro periférico: no model de Butler ela pertencerá ao grupo 

silent acceptance of something favored: ela tem as vantagens indirectas da mudança sem precisar de 

alterar a vida do dia-a-dia. É de esperar que ela não irá promover de forma activa mais as evoluções; 

é exactamente a sua distância em relação às mudanças que torna a situação aceitável. 

Diferentes níveis de tolerância na comunidade local não impede que a comunidade possa reagir de 

forma colectiva à vinda do turismo. Mas adiante este tema será discutido em mais pormenor. 

 

Estas teorias mostram que o nível de tolerância dos habitantes de Itacaré para com o turismo 

depende de alguns factores. Além do tipo de contacto (qualidade ou quantidade), os meios de 

acolhimento e o lucro, também o tipo de turista pode ser determinante para o grau de irritação da 

comunidade local. Essencial para a análise da situação em Itacaré é que a comunidade local não 

Figura 1.3: Modelo de atitude de Butler (fonte: Murphy, 1985: 125) 
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pode ser vista como passiva, mas que tem de haver atenção para as maneiras em que os próprios 

hosts podem contribuir à forma em que o turismo funciona na comunidade. 

 

 

§ 1.3 Factores de influência 

 

O que falta neste relato teórico, é uma visão mais ampla contendo tanto factores internos como 

externos que podem ser de influência na maneira como uma comunidade considera as novas 

tendências turísticas e escolhe lidar com elas.  

Na parte introdutória apresentada em cima já foram brevemente mencionados termos como a criação 

de imagens e aculturalização. Nesta parte será focado em determinados aspectos que não são 

necessariamente considerados óbvios, mas que podem ter uma influência marcante na maneira de 

como os habitantes da comunidade local julgam os desenvolvimentos turísticos e como acabam por 

reagir. 

 

§ 1.3.1 Os turistas 

Obviamente os turistas são eles próprios a maior influência na situação. Dependendo da quantidade, 

etnicidade, objectivo e outras características, estabelece-se um determinado clima. Isto faz com que o 

impacto directo possa ser diferente, que a comunidade local reaja de forma diferente e que as 

consequencias de longo termo diferenciem.  

Uma primeira tentativa em distinguir grupos e tipos de turistas e a variante influência que estes 

podem ter numa comunidade local, foi feita por Smith (1989). Ela diferenciou sete tipos de turistas. Na 

figura 1.4 estão inventariados. 

 
Tipo de turista Número de turistas Adaptação às normas locais 

Explorador Muito limitado Aceita completamente 
Elitário Raramente visto Adapta completamente 
Pouco frequente Escasso mas visto Adapta bem 
Raro Ordinário Adapta razoavelmente 
Começo de massa Fixa presença Procura comodidades ocidentais 
Massa Constante chegada Espera comodidades ocidentais 
Charter Chegadas em massa Exige comodidades ocidentais 

 
        Figura 1.4: Número de turistas e impacto na comunidade local (Smith, 1989: 9) 
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Com esta distinção Smith (idem) foca em números de turistas e em como estes se dão com a cultura 

e os hábitos dos hosts. A este categorização Smith juntou uma segunda figura em que se pode ler 

qual é o impacto para a comunidade local de cada um destes sete tipos de turistas (veja a figura 1.5). 

Assim implica Smith que há uma relação directa entre o tipo de turista e o modo como isto influencia a 

cultura do host. Com outras palavras, no dos turistas elitários que chegram em números bastante 

pequenos, os habitantes locais notariam pouco, enquanto que no caso de turismo em massa a 

influência seria imensamente grande. 

 

Entretanto muitos cientistas opuseram-se 

a esta teoria. O que Smith (idem) não leva 

em consideração é um número de 

factores que adiante ainda serão tratados 

(o papel desempenhado pela língua ou a 

criação de imagens culturais por 

exemplo). Além do mais, Smith não toma 

conta com o tipo de contacto que existe; a 

já mencionada distinção entre quantidade 

e qualidade não é examinada. Assim é 

MacLeod, 2004) que argumenta que 

turistas alternativos de pequena escala 

procuram mais contacto com os 

habitantes locais e portanto têm uma 

influência bem maior. A diferença com o  

turista em massa é que este costuma ficar parado na sua própria ‘ilha’ e só se dá com pessoas 

conhecidas. Neste último caso a distância entre o turista e o host continuará grande e hábitos culturais 

não serão facilmente partilhados. 

Cohen (1974) fez um modelo semelhante ao de Smith. Porém, ele só divide os turistas em quatro 

grupos e evita a relação directa entre o impacto cultural e o número em que os turistas estão 

presentes. Cohen distingue o turista em massa organizado, o turista em massa individual, o 

explorador e o nómada. Pode-se dizer que a maior diferença entre os primeiros dois e os últimos dois 

Figura 1.5: Modelo de impacto de Smith (fonte: Smith, 1989: 11) 
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é a necessidade de comodidades, estabilidade e conforto. Esta classificação é porém demasiado 

determinista e elimina a possibilidade de os mesmos turistas quererem outras coisas em diferentes 

momentos ou se comportarem de forma diferente. 

 

MacLeod (2004) dá uma descrição mais precisa do turista livre que já tinha sido mencionado por 

Cohen (1974), mas distingue quatro grupos. Em primeiro lugar, o turista ‘alternativo’ que se quer 

distanciar de e resistir contra o moderno padrão de consumo em massa. O turista ‘preocupado’, é 

interessado em ecoturismo e a natureza, faz longos passeios pelos bosques, nada em águas limpas e 

come produtos frescos e naturais. O autor distingue ainda um terceiro grupo a que chama 

‘backpacking hedonists’. Este grupo inclui os turistas mais convencionais mas que procuram 

relaxamento e prazer à sua maneira, por exemplo através de sexo, drogas ou simplesmente para 

poderem fazer o que lhes apetece. O autor salienta que estes grupos não devem ser vistos como 

totalmente separados e que turistas não podem ser colocados arbitrariamente num destes grupos.  

 

Turistas não devem portanto ser ligados ao impacto que têm numa comunidade simplesmente pelo 

número em que estão presentes, mas têm de ser analisados e categorizados com a ajuda de mais 

critérios. Isto é essencial para a analise dos turistas em Itacaré. No capítulo 4 o perfil destes turistas 

será apresentado. 

 

§ 1.3.2 Globalisação e o efeito de demonstração 

Um importante fenómeno que pode influenciar o nível de tolerância da comunidade local em relação 

ao turismo, é o efeito de demonstração. Com isto se quer dizer que por exemplo jovens vêem como 

jovens turistas se comportam e vão considerar isso como norma. Quer dizer que jovens raparigas 

vêem como turistas se vestem e em vez de antes, começam a querer usar minissaias e 

maquilhagem. Em muitos países do terceiro mundo esta situação pode criar desprezo porque 

simplesmente não é possível alcançar o mesmo nível de vida. Esta dualidade também se vê no facto 

que o turismo pode significar evolução e portanto crescimento socioeconómico, mas também pode 

significar dependência após qual a estrutura social se polariza por somente uma pequena parte da 

comunidade aproveitar directamente do turismo (Murphy, 1985). 
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A consequência deste fenómeno pode ser um deslocamento na categorização de classes sociais e 

também migração. Da mesma forma, pode ser criado uma maior demanda de produtos ocidentais e 

podem aumentar a criminalidade e o consumo de droga. Além disso, pode ter grandes consequências 

para o papel das mulheres, para a união da sociedade, a estrutura demográfica e aderência 

institucional. Isto tem a ver com a criação de estereótipos de turistas e a formação de um complexo 

de inferioridade nos membros da comunidade local originando de imitação (Mathieson, 1982). 

 

Esta teoria é porém criticada. Com a globalização do mundo é difícil dizer quais influências estão 

directamente relacionadas com o turismo (Burns, 1999). O turismo tem em grande parte a ver com o 

processo de globalização. Globalização será aqui visto como a tentativa de um grupo de pessoas a 

homogeneizar o seu ambiente ‘global’ mas também como a criação de uma rede fixada através de 

comunicação e comércio (MacLeod, 2004). Uma outra explicação mais contemporânea é que 

globalização é principalmente um mundo em que pelo meio de progressões económicas, tecnológicas 

e informativas existem cada vez menos fronteiras (idem). Quer dizer que certas situações terão 

consequências por todo o lado no mundo. Além disso, aspectos nacionais cada vez iriam 

desaparecer mais e tornar-se um só (Ben-Rafael, 2001). Porém, Whitley (2000) contradiz esta teoria. 

Segundo o autor são justamente diferenças de cultura que formam uma vanguarda contra a 

homogeneização do mundo e portanto identidades (culturais, nacionais e institucionais) não se 

fundirão. 

Globalização e turismo são raramente interligados num trabalho etnográfico. MacLeod (2004: 6) 

combina estas duas teorias para poder analisar o turismo juntamente com globalização: em primeiro 

lugar é relatada a teoria do sistema do mundo em que é dito que existe um centro (núcleo) que tem o 

controlo sobre fundos e tem poder político e cultural diante a periferia. Além disso, o autor chama a 

atenção para a teoria de Wolf (citado em MacLeod, 2004: 6) que implica que comunidades não são 

sistemas isolados e auto-sustentáveis, mas que existem conjuntos de práticas e ideias que mudam 

continuadamente. Estas teorias fornecem a possibilidade de analisar a interacção entre turistas (o 

núcleo com poder e fundos) e hosts (a periferia sem influência). Os turistas ricos (tanto a nível de 

fundos como intelectualmente) podem-se dar com os hosts e mudar as suas ideias e pensamentos. A 

isto também é chamado uma forma de imperialismo por alguns cientistas, mesmo que seja sem 



 18

intenção. Esta “interacção sem limites” e comunicação entre turista e host é globalização em forma 

pura, conforme MacLeod (2004). 

 

§ 1.3.3 Criação de imagens e autenticidade 

A anteriormente apresentada teoria de Wolf está directamente relacionada com a questão de 

autenticidade e a forma em que a criação de imagens desempenham um papel na comunicação. 

Sobre autenticidade foi anteriormente dito que deve ser questionada quando culturas entram em 

contacto. Com isto se quer dizer que a cultura de um host seria menos autentica quando é 

influenciada por uma outra cultura (Kirtsoglou & Theodossopoulos, 2004). Por outras palavras, que as 

características de uma determinada cultura originam por isolamento. Isto está em forte relação com o 

termo aculturalisação: o modo em que pseudo-eventos podem mudar uma cultura a longo termo. 

Pseudo-eventos são momentos em que a cultura do host é apresentada de uma forma fora do 

natural, como por exemplo durante uma actividade forçadamente iniciada para os turistas. Chambers 

(2000) implica que culturas são formadas através de misturas e que portanto a identidade cultural é 

gerada com o reconhecimento destas diferenças. Forçadamente agarrar o passado e seguir o 

caminho do futuro é ambos uma escolha consciente. É por isso que o autor proclama que 

autenticidade tem de ser visto como a escolha intencional e a participação dos membros da 

comunidade, o que por sua vez lidará a autonomia. Isto não quer dizer que haver autonomia significa 

autenticidade – comunidades podem explorar determinados estereótipos intencionalmente. 

Para esta pesquisa é interessante olhar para autenticidade, não olhando para mudanças numa 

cultura, mas como uma comunidade se dá com as expectativas dos turistas. Isto ajuda a definir o tipo 

de contacto que existe entre host e turista e cria possivelmente determinados sentimentos. 

 

Para voltar ao anteriormente discutido papel do mundo globalizante e a questão que contacto cultural 

tem de ser visto como mais amplo que o ambiente geográfico em que passa, pode-se dizer que 

ambos partidos – turista e host – criaram determinadas ideias reciprocamente e se comportam de 

acordo com elas. Pesquisa académica tem vindo a definir que pessoas ‘lêem’ no comportamento do 

outro o que lá querem encontrar, são os chamados self-fullfilling prophecies (Shadid, 1998: 207). A 

funcionalidade deste conceito é que o mundo à nossa volta torna-se manejável e incertezas são 

parcialmente eliminadas. MacLeod (2004: 10) fala portanto da diferença em ‘gaze’, quer dizer, a 
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maneira em que um objecto (ou situação) é visto por diferentes indivíduos (ou grupos de indivíduos); 

um exemplo é a praia que para um turista tem um significado diferente que para um pescador. 

Directamente relacionado com isto é a categorização social que usamos para tornar o mundo à nossa 

volta claro e manejável. Um aspecto desta categorização relevante para esta pesquisa é divisão do 

mundo em in– e outgroups. Ao ingroup pertence o mundo directamente à nossa volta enquanto ao 

outgroup pertence tudo o que é desconhecido e estranho. Isto acontece a todos os níveis, desde a 

diferença entre quem é família e quem não é, até à distinção do que é a própria cultura e o que é a 

(desconhecida) cultura do outro. A base deste conceito é que somos capazes de ver o ingroup como 

heterogéneo e que definimos o outgroup como homogéneo; fazemos isto simplesmente porque de 

outra forma não somos capazes de processar o monte de informação (Duinker, 1995). Um exemplo é 

um cristão que dentro da sua religião conhece muito bem a diferença entre católicos e protestantes e 

dá valor a esta distinção; é bem possível que este cristão veja muçulmanos como um só grupo 

enquanto que também no islamismo existem diferenças essenciais entre correntes. Isto também 

acontece quanto às diferenças de cultura, porém só se fala de etnocentrismo quando esta diferença é 

julgada de forma negativa (Leerssen, 2003). Seja como for, esta categorização social irá sempre 

desempenhar um papel na comunicação (intercultural).  

 

A base dos meios acima mencionados que usamos para clarificar o mundo e com que criamos 

expectativas é a própria identidade: a colectiva e a individual. Identidade individual é um factor que 

está sempre presente. Esta identidade consiste de um número de factores complicados que são 

sempre sensíveis para influências e por isso está constantemente em evolução (Owens, 2000). 

Identidade individual será aqui visto no todo de identidade colectiva (nacional, étnica, et cetera) e 

servirá como ajuda para explicar comportamentos e determinadas reacções a situações. Essencial é 

que uma pessoa  faz parte de diferentes identidades colectivas (Guyard, 1951) que ajudam a definir 

comportamento. 

 

A teoria que diz respeito à autenticidade e à criação de imagens fornece esta pesquisa meios 

concretos para a análise de encontros entre turistas e hosts em Itacaré. Além disso, pode ajudar a 

esclarecer porquê determinadas situações criam irritações. No capítulo 5 esta relação será analisada 

elaboradamente. 
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§ 1.3.4 Diferenças de cultura 

Um último, mas não menos importante factor a que não é dada suficientemente atenção em pesquisa 

antropológica sobre contacto cultural em zonas turísticas, é justamente as diferenças de cultura e 

como estas podem influenciar o nível de tolerância da comunidade local. Dois importantes cientistas 

que se ocuparam deste tópico são Hofstede (1991) e Hall (1990). O que é principalmente interessante 

para esta pesquisa, são os meios que são fornecidos para classificar as diferenças de cultura e 

analisar quais são os pontos decisivos.  

 

Hall (1990) indica que uma grande diferença entre culturas são as mensagens lentas e rápidas. Com 

isto o autor quer dizer que em determinadas culturas se formam relacionamentos rapidamente mas 

que estes não deixam de ser superficiais, enquanto que em outras culturas demora bastante tempo 

se a cultivar um relacionamento. Uma segunda diferença é dada entre as culturas de alto ou baixo 

contexto, isto quer dizer que em culturas de contexto alto há uma base de conhecimentos recíprocos 

muito alta e que portanto durante uma conversa pouca informação precisa de ser partilhada. Espaço 

e tempo também são característicos de uma cultura. Assim difere por exemplo o círculo interpessoal 

de um indivíduo, isto quer dizer a distância física que se mantém em relação ao parceiro de conversa. 

Tempo pode ser policromo ou monocromo, pessoas policromas fazem várias coisas ao mesmo 

tempo. No caso em que determinadas características não combinam, podem originar frustrações por 

exemplo porque o parceiro de conversa parece desinteressado porque está fazendo outras coisas ao 

mesmo tempo. 

Apesar desta teoria de Hall ter sido parcialmente contradita por mostrar uma imagem da realidade 

muito em preto e branco, fornece meios para analisar choques de culturas. 

 

Hofstede (1991) criou, entre outros, o seu próprio modelo sobre as maneiras em que culturas se 

podem diferenciar umas das outras. O autor fala de distância de poder, individualismo, masculinidade 

(cultura de conflito ou consenso), evitação de incertezas e foque em longo termo. Hofstede criou para 

cada uma destas dimensões um Índex em que classifica países de zero a cem (o Brasil tem uma 

marcação de 38 em individualismo por exemplo e os Países Baixos de 80). A base desta teoria é 

formada pela distinção que Hofstede (1991: 227) faz entre valores e atitudes (divididas entre rituais, 
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heróis e símbolos). Atitudes são características culturais que são visíveis para o mundo exterior mas 

susceptíveis a interpretações. Valores são ao contrário o núcleo da cultura e definem segundo 

Hofstede (idem) a preferência para determinadas circunstâncias. Veja como ilustração o Diagrama de 

Cebola na figura 1.6. 

Esta teoria não só ajuda a entender diferenças de cultura, 

como também a questão de autenticidade que foi 

apresentada no parágrafo 1.3.3. A maneira em que os 

membros da comunidade local mostram os seus símbolos, 

heróis e rituais para o mundo de fora e as expectativas 

que os turistas possam ter relativamente a estes aspectos, 

está separado dos valores da cultura propriamente ditos. 

Se a comunidade local se sente ameaçada ou não em 

perder a cultura com a vinda do turismo, pode talvez ser 

parcialmente explicada por esta distinção. Com isto quero 

dizer que a comunidade local talvez possa alterar os seus rituais às espectativas dos turistas (por 

exemplo através da apresentação de peças de teatro estereotípicas indígenas, c.q. pseudo-eventos), 

mas que isto não prejudica os valores culturais concretamente ditos e que isto não forma portanto 

uma ameaça para a camada mais profunda da cultura. 

 

A questão não é se existem diferenças de cultura entre os membros da comunidade local e os 

turistas. Extensa pesquisa académica (entre outros Thomas, 2004; Shadid 1998; Müller-Jacquier, 

2004) tem vindo a provar que, de uma forma ou de outra, diferenças de cultura podem criar 

incompreensão e desentendimentos (Chen & Starosta, 2005; Holliday, 2004). Para a presente 

pesquisa é porém principalmente interessante analisar se uma cultura desconhecida cria uma 

reacção mais forte na comunidade local que a outra. Voltando às dimensões de Hofstede (1991), é de 

pensar que culturas que estão mais afastadas da Brasileira no Índex, geram uma maior 

incompreensão. Também Schneller (1989) nota isto. O autor indica que o comportamento do outro 

pode ser interpretado de forma diferente do que era intencionado, sem que isto seja notado pelo 

outro. Neste caso não se terá a oportunidade de corrigir a mensagem o que pode causar irritações. 

Figura 1.6: O Diagrama de Cebola de 
Hofstede: expressões de cultura de 
superficiais a profundas  
(fonte: Hofstede, 1991: 227). 
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Por fim, é importante chamar a atenção ao que Müller-Jacquier (2004) chama cultural awareness. 

Apesar da autora focar principalmente em componentes linguísticos na comunicação, a consciência 

do ‘ser diferente’ do outro, é essencial para se alcançar compreensão recíproca. Especialmente em 

Itacaré, que sempre foi geograficamente remota, esta consciência não está obviamente presente. 

 

 

§ 1.4 Possíveis reacções ao turismo 

 

O nível de tolerância que a comunidade local pode ter diante as evoluções no turismo foram descritas 

no parágrafo 1.1. Foi clarificado que está central a dispersão geográfica do centro turístico 

relativamente à zona de residência dos membros da comunidade local, e até que ponto um individuo 

ou grupo dentro da comunidade lucra dos acontecimentos. Uma análise dos factores de influência 

acima mencionados, entre outros a criação de imagens culturais, e a teoria da tolerância, pode ajudar 

a explicar as possíveis maneiras em que um indivíduo ou comunidade reage em determinadas 

circunstâncias, situações ou em geral à presença dos turistas. 

 

Poucos cientistas se ocuparam das possíveis reacções que uma comunidade pode ter lidando com 

pessoas de fora. Dogan e Boissevan (ambos citados em Chambers: 2000) criaram porém um modelo 

em que diferentes reacções para com o turismo são apresentadas. 

 

Segundo Dogan (idem: 55) há diferentes formas em que a comunidade pode tentar proteger a própria 

identidade e o ambiente físico à sua volta. Infelizmente não é clarificado no trabalho de Chambers 

(idem) como é que Dogan chegou às suas conclusões. Mas por causa da pouca pesquisa que foi 

feita sobre este tema, a teoria de Dogan fornece de qualquer forma meios para determinar quais são 

as possíveis reacções físicas ao turismo. 

Uma primeira possibilidade é que a comunidade se opõe ao turismo e tenta desmotivar a evolução do 

turismo. Dogan indica que isto é principalmente possível em países que foram colonizados e em que 

existem más experiências com a chegada de gente de fora. A segunda possibilidade é que a 

comunidade local se distancia. Isto significa que os membros da comunidade vêem os lucros 

financeiros que o turismo traz mas querem que isto influencie a sua vida diária o menos possível.  
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Pode-se porém ir um passo mais longe criando barreiras físicas e não físicas aos turistas. Isto pode 

ser criando espaços especiais interessantes para os turistas e portanto mantendo-os lá, mas também 

definindo claramente quais festas estão por exemplo abertas para a participação dos turistas e quais 

não. Também é possível que membros da comunidade construam literalmente grades para tornar a 

sua área de residência inacessível para turistas. 

A chegada do turismo também pode porém querer dizer que a comunidade vê a evolução como uma 

oportunidade de dar nova vida a (quase) perdidas artes e tradições. 

Por fim, indica Dogan que também se pode falar de possível adopção. Nesse caso os hábitos dos 

turistas são (parcialmente) passados para a comunidade. Principalmente jovens são susceptíveis a 

isso, mas também a elite pode ver o uso de por exemplo jóias ocidentais como um símbolo de 

estatuto e modernização. 

Dogan acentua que isto são tipologias ideais e que podem existir em combinação ou 

simultaneamente. O autor também salienta que podem ser estabelecidas diferenças dentro da 

comunidade na altura em que um grupo ganha mais lucro directo do turismo que o outro. 

 

Boissevan (citado em Chambers, 2000: 56) se interessou principalmente em como uma comunidade 

protege as ‘back regions’, ou com outras palavras, a zona que os habitantes vêem como o seu próprio 

território. O autor descreve seis estratégias com que se pode lidar com a situação. 

A primeira é protesto implícito. Já que as relações económicas entre turista e host não costumam ser 

iguais, o host pode tentar proteger a sua auto-estima por retratar o turista de forma negativa. Isto 

pode ser feito através de fofocas e o estereotipar de turistas, mas também enganando turistas ou por 

má educação.  

A terceira possibilidade está relacionada com a opção de Dogan em que são criadas barreiras 

definindo o que é para turistas e o que não é. Boissevan fala neste caso de esconderijos, por 

exemplo planeando festas em dias ou momentos do ano em que não há turistas. Isto pode até ir à 

criação de barreiras físicas como também Dogan já tinha observado. 

Boissevan indica que a realização de rituais aumenta bastante em regiões onde o turismo cresce 

rapidamente. O autor assume que isto serve como meio para confirmar a própria identidade. 

Por último, Boissevan fala de protestos organizados e até agressão. Segundo o modelo de Butler 

(veja figura 1.3) isto poderia acontecer como uma reacção activa a qualquer coisa que não agrada. 
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O que falta em ambos os modelos é formas de reagir positivamente ao turismo. Para voltar mais uma 

vez ao modelo de Butler na figura 1.3 (citado em Murphy, 1985), há uma distinção entre uma postura 

activa positiva e negativa relativamente ao turismo e o comportamento a que isto pode dar origem. 

Tanto Dogan como Boissevan focaram na parte negativa (com algumas excepções), desta forma 

outras possibilidades parecem excluídas. Penso no caso de aggresive promotion of something 

favored em por exemplo a promoção de festas especiais com folhetos específicos para turistas. A 

confirmação de antigas tradições e valores de que também Dogan e Boissevan falam parece 

comparecer mas as razões são outras: no caso do que Dogan e Boissevan dizem, é feito porque 

turistas são vistos como uma ameaça e isto confirmaria a cultura. 

  

 

§ 1.5 Questões centrais 

 

Na disciplina de Comunicação Intercultural é limitada a pesquisa que se ocupa de contacto cultural 

numa perspectiva ampla. Mais limitada ainda é a pesquisa que neste âmbito foca concretamente 

numa zona turística em evolução. Como foi mostrado na base teórica apresentada acima, uma ampla 

escala de factores desempenha um papel numa tal situação turística que não se aplicariam 

necessariamente numa outra situação intercultural. Dois estudantes de diferentes nacionalidades que 

se encontram, estão ao mesmo nível quanto a poder, estatuto e meios financeiros. Mesmo que 

possam existir imagens cultuais predefinidas, a questão da autenticidade que ajuda a definir 

exactamente isto, não seria relevante. Além disso, não se pode falar de uma invasão (definitiva) de 

territórios. Na situação de uma comunidade local que tem a ver com turistas, a estadia do turista 

individual pode ser temporária, mas a omnipresença do turista é constante (assumindo que não há 

grandes diferenças entre época alta e baixa tal como em Itacaré).  

A ênfase na pesquisa académica sobre encontros interculturais é a nível micro, por exemplo análise 

de discursos. A teoria (entre outros Hofstede, 1991; Holliday, 2004; Shadid, 1989) que é fornecida 

pelo campo de pesquisa não é portanto suficiente. Esta teoria em combinação com as ideias da 

antropologia forma porém, forma uma base interessante para olhar para relações interculturais dentro 

da disciplina de comunicação intercultural. Com outras palavras, esta combinação formará o quadro 
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analítico para esta pesquisa em que contacto intercultural numa área de pesquisa mais vasta, cria 

uma imagem de como hosts reagem à vinda do turismo. 

 

Cientistas activos na área de comunicação intercultural tentaram de várias formas definir esta 

comunicação intercultural. Assim fala Shadid (1998: 69) de “o processo de troca de informação entre 

duas pessoas que dentro de um contexto específico se consideram como culturalmente diferentes”. 

Poucos cientistas ousaram contudo a dar uma definição impermeável do que é comunicação 

intercultural. Dependendo do ângulo com que se olha para a disciplina, comunicação intercultural tem 

outro significado. Com isto a disciplina parece não se querer restringir. É por esta razão que nesta 

pesquisa será falado de contacto intercultural. Com isto é implicado que a ‘troca de informação’ de 

que Shadid (1998) fala, não é necessária para haver interacção. 

Na introdução deste trabalho já foi clarificado que o objectivo desta pesquisa é a análise da reacção 

da comunidade local à chegada do turismo e os factores que influenciam isto. O primeiro passo na 

pesquisa é dar uma imagem clara da situação em Itacaré. Isto quer dizer olhar detalhadamente para 

a diversidade dos turistas. De onde são, quanto tempo ficam, quantos são e o que querem? 

 

Ampliando a terminologia não só pode ser olhado para as palavras concretas que são trocadas entre 

hosts e turistas, mas também para os efeitos da presença de ambos no mesmo território. 

Concretamente quero dizer com isto que uma trabalhadora num hotel não precisa de ter falado com 

turistas para criar uma imagem destes e para reagir aos acontecimentos. Isto não contradiz que a 

ênfase desta pesquisa será colocada na análise dos encontros propriamente ditos. No capítulo 

Método este aspecto será elaborado. O tipo de contacto que existe entre host e turista é portanto 

essencial. Isto corresponde com a distinção entre indivíduo e massa; o indivíduo pode ter tido certas 

experiências com o turista o que gerou uma determinada imagem, mas a massa (a comunidade em 

total) pode reagir de forma diferente. Com isto foi formulada uma outra questão central: como se 

relacionam o host individual e a comunidade local em total relativamente ao modo como lidam com o 

turismo? Esta distinção será considerada constantemente e em conjunto com outras questões. 

Esta questão chama a atenção a uma segunda questão associada. Nomeadamente a diferença entre 

diferentes grupos na comunidade. A acima apresentada teoria de Smith (1989) mostra que 

dependendo da localização geográfica dos habitantes e o lucro directo que estes obtêm do turismo, 
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indivíduos ou grupos lidam com o turismo de forma diferente (veja o parágrafo 1.1 deste trabalho). 

Mas também religião pode por exemplo querer dizer que outros grupos (étnicos) dentro da 

comunidade olham para o turismo de forma diferente. Esta distinção é essencial, também a nível 

individual: o contacto entre um professor de surf e um turista (um cliente neste caso), será diferente 

que o contacto que um pescador ou uma professor tem com turistas. É exactamente esta distinção 

que forma a base desta pesquisa. 

 

As diferenças entre indivíduos e a massa, e as diferenças entre grupos formarão portanto o ponto de 

partida. Como foi descrito (veja o parágrafo 1.2), uns tantos factores desempenham um papel neste 

todo.  

A criação de imagens culturais é um factor que em cada encontro (intercultural) tem efeito na 

comunicação e no comportamento. Por isso tomará um lugar central na análise da situação em 

Itacaré. O que é interessante em detalhe, não é só que tipo de imagens são criadas dos turistas e de 

que maneira influenciam a forma em que se lida com eles, mas principalmente também como se 

reage relativamente ao turismo e que acções estão ligadas a isto (no parágrafo 1.3 as possibilidades 

são inventariadas). A questão da autenticidade também será discutida, apesar de não formar a 

essência desta pesquisa, pode influenciar as imagens que são reciprocamente criadas.  

A globalização do mundo e o efeito de demonstração também podem ser importantes. Medo de 

perder a cultura está talvez presente, mas também não é excluída a ideia que a chegada do turismo é 

vista como uma possibilidade de seguir a modernização que se está passando no mundo. A questão 

que corresponde a isto é: que papel desempenham a globalização e o efeito de demonstração na 

determinação do comportamento dos membros da comunidade local? 

Como já foi anteriormente clarificado, o ponto de partida desta pesquisa será a visão dos próprios 

membros da comunidade local. Isto quer dizer que apesar do pesquisador ter um olhar crítico e 

analítico em relação à situação, os resultados serão reunidos de dentro, ou seja, as histórias dos 

membros da comunidade irão servir como base (veja para a explicação do método empregado o 

capítulo 3). 

 

Resumindo pode-se dizer que o objectivo desta pesquisa é a procura de possíveis reacções de hosts 

à chegada dos turistas e as possíveis causas disto. O ênfase geral será posto em testar a hipótese 



 27

que contacto intercultural não pode ser só visto como contacto entre duas culturas, mas que em cada 

situação e com cada indivíduo, podem ser geradas outras reacções a uma situação. 

Agora é apresentada uma sinopse das questões centrais colocadas acima. 

- Quais são as características dos turistas? 

- Que tipo de contacto ocorre? 

- Existe uma discrepância entre as ideias e o comportamento do indivíduo e da massa? 

o O que significam difusão geográfica e turismo neste todo? 

- Dá para encontrar diferenças entre diferentes grupos na comunidade? Se sim, o que leva a 

estas diferenças? 

- Até que ponto é desempenhado um papel por factores (externos)? Concretamente 

relativamente à criação de imagens culturais, autenticidade, medo de perda de cultura? 

- São criados problemas extra por causa de diferenças de cultura? Até que ponto é que isto 

tem a ver com a forma em que se lida com a situação propriamente dita? 

- Qual é a visão da comunidade host neste todo? Até que ponto é que esta visão diferencia de 

pesquisa anteriormente feita? Que papel activo desempenha a comunidade local 

relativamente ao turismo? 

 

O ponto de partida desta pesquisa é que contacto intercultural é dinâmico. Com isto quero dizer que é 

uma constante interacção entre pessoas ou grupos. Como a pessoa A reage à pessoa B (provocado 

por comportamento ou palavras) influência em seguida como a pessoa B irá reagir, e assim em 

diante. Se continuarmos esta linha numa (nova) região turística, podemos dizer que a reacção da 

comunidade local irá ter consequências para o modo em que os turistas olham para a comunidade. 

Isto parece lógico, porém, a longo termo isto pode significar uma mudança na ambiência entre os dois 

partidos. Isto pode ser negativo ou positivo. A pesquisa sobre a reacção duma comunidade host à 

chegada de gente de fora, pode portanto ser de grande importância para a durabilidade do turismo. 

Institutos e agrupamentos de interesse público têm proveito de resultados que mostram como este 

processo decorre para poderem mediar em por exemplo questões de gestão de governos nacionais 

ou regionais. 
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A relevância desta pesquisa é fortificada pelo facto que é baseada na visão dos hosts (veja para o 

método etnográfico o capítulo 3). Stronza (2001: 272) diz sobre isto: 

 “Though the literature in the anthropology of tourism currently includes excellent 

descriptions of what can go wrong when tourism is introduced into local communities, the 

analysis so far has been strangely devoid of local voices.We have learned relatively little 

about how locals themselves perceive the array of pros and cons associated with 

tourism. Also missing from many current analyses is an attempt to learn more about the 

dynamics of host-guest interactions by observing and talking with people on both sides of 

the encounter. Evans-Pritchard (1989) noted that academics have largely 

ignored the subject of how locals perceive outsiders.” 

Chambers (2000: 55) confirma isto dizendo que apesar de existir muita pesquisa sobre os turistas e 

as suas motivações, mal se olhou para como a comunidade local reage ao turismo. 

 

As acima apresentadas questões e base teórica serão relacionadas com a situação em Itacaré. No 

próximo capítulo será apresentado o caso de pesquisa detalhadamente. 
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Capítulo 2: Casestudy Itacaré 

 

A base teórica como foi descrita no capítulo anterior e as questões centrais deduzidas disso, serviram 

como base para a pesquisa em Itacaré. Neste capítulo será em primeiro lugar focado no contexto 

nacional e regional de Itacaré. No parágrafo 2.2 é contada a história de Itacaré, por uma parte 

baseada em fontes escritas, e por outra parte nas histórias contadas pelos membros da comunidade. 

No terceiro parágrafo será mais concretamente falado da evolução do turismo e a situação no século 

XXI. Por fim, será dada uma imagem da demografia de Itacaré no parágrafo 2.4. 

 

 

§ 2.1 Itacaré no contexto nacional e regional 

 

Itacaré situa-se no nordeste do Brasil, no estado Bahia (veja a figura 2.1). Dos lados oeste e sul a vila 

faz fronteira com a mata atlântica e dos lados norte e este respectivamente com o rio Contas e o 

oceano Atlântico. 

Para criar uma imagem completa da situação em Itacaré, é importante mostrar o contexto nacional e 

regional em que se situa. 

A história do Brasil caracteriza-se pelo 

passado colonial (Fausto, 1999). No 

ano 1500 os Portugueses chegaram à 

costa onde na altura só viviam tribos de 

Índios. Por causa da enorme riqueza da 

terra, a presença dos Portugueses se 

espalhou rapidamente. Porém, o terreno 

vasto e de difícil acesso criou grandes 

problemas, entre outros causados por 

revoltas de Índios. Entretanto, os 

Portugueses tinham conquistado grande 

parte da zona sul da África e os fortes 

Figura 2.1: Posição de Itacaré no mapa do Brasil  
(fonte: www.itacaré.com.br) 
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Africanos pareciam dar uma boa solução aos problemas no Brasil. Isto foi o começo de transporte em 

massa de escravos Africanos para o sul da América (Fausto, 1999). 

Desde então o Brasil tem conhecido uma grande variedade étnica e mistura de raças: Índios, 

Portugueses e Africanos (Bruno, 1966b). 

 

Por causa da enorme grandeza do país, as diferenças regionais são igualmente grandes. O país está 

dividido em cinco grandes regiões e em 26 estados com leis e uma história próprias. 

Bahia (com Salvador como capital) caracteriza-se como um estado de extremos, tanto átnica como 

geograficamente (de uma mata atlântica de grande riqueza na costa, ao extremo seco e árido sertão 

no interior). É em Salvador que chegavam os navios com escravos da África e a partir daí eram 

transportados em direcção ao interior (Bruno, 19661). A consequência é que até hoje Bahia é 

conhecida como o estado mais negro do país. Não se fala neste caso somente do facto que a maioria 

dos habitantes serem descendentes directos dos escravos Africanos, mas também que é aqui onde a 

cultura Africana continua mais viva (idem). Isto se manifesta entre outros no vestuário, na comida (por 

exemplo no uso em excesso do forte óleo dendê), na dança (capoeira e samba) e na religião 

(Candomblé, uma mistura de mitologia Africana e o catolicismo).  

As actividades económicas estão em directa relação com a diversidade geográfica. Nos interiores 

secos nunca houve indústria, aqui ordenavam os fazendeiros e o resto da povoação camponesa vivia 

em isolamento total e em grande pobreza. Na costa as indústrias principais eram algodão, açúcar e 

café. 

 

 

§ 2.2 Itacaré: as histórias 

 

A história de Itacaré conhece os seus próprios aspectos. Infelizmente mal existem documentos sobre a 

história e esta também mal foi pesquisada. As histórias sobre o passado de Itacaré são passadas 

oralmente de geração em geração. É por isso que as linhas apresentadas neste trabalho são na maior 

parte baseadas em informação que me foi dada pelos habitantes da vila. Se trata portanto dum esboço 

global com atenção a períodos essenciais na história, não duma descrição factual. 
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Itacaré conheceu quatro grandes fases na história: a comunidade Índia, a chegada dos Jesuítas, o 

período do cacau e a chegada do turismo (Reis, 1999). As figuras 2.2.1 a 2.2.4 mostradas em baixo 

mostram a vila em cada um dos quatro ciclos2.  

                                                
2 A quarta imagem, ‘Itacaré e o turismo’ é entretanto parcialmente datada já que a vila já cresceu mais, principalmente em 

direcção ao sul e sudeste. 

      Antes do século XVI: 

     
 Itacaré índigena 
 

Tribos Tupiniquins  
       e Aimorés 
 

Figura 2.2.1: Evolução de Itacaré parte 1 (fonte: Reis, 1998) 
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               Séculos XVI  
                    até XVIII: 

     
     Itacaré dos  
             Jesuítas 
 
Confirmação território  
        Português 
 
   

            Séculos XIX  
                     e XX: 

    
  Itacaré do  
              cacau 
 

Vila portuária 
 
   Figura 2.2.3: Evolução de Itacaré parte 3 (fonte: Reis, 1998) 

Figura 2.2.2: Evolução de Itacaré parte 2 (fonte: Reis, 1998) 
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Originalmente o que é hoje Itacaré era portanto uma comunidade muito pequena de Índios que viviam 

da pesca e da caça. Não existem registos históricos desta época, somente provas arqueológicas. 

Algumas heranças continuam porém presentes tal como a canoa. Esta continua a ser feita de forma 

tradicional de um só tronco e é trabalhada com materiais da mata como os Índios o faziam. Estas 

canoas até hoje servem como o transporte mais importante pela água e também para a pesca.  

 

Os Portugueses fixaram-se definitivamente na area que hoje é Itacaré, por volta de 1530. Entre eles se 

encontravam muitos Jesuítas para guardar o terreno e catequizar os Índios. Foram estes Jesuítas que 

criaram a vila propriamente dita e que trouxeram o primeiro ciclo económico: o do açúcar. A cultura do 

 

          Século XXI: 

     
  Itacaré  
       do turismo 
 
 
   Figura 2.2.4: Evolução de Itacaré parte 4 (fonte: Reis, 1998) 
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açúcar3 não chegou porém a se manifestar na zona de Itacaré porque os Índios Aimoré viviam nestas 

áreas, uma tribo agressiva que fez com que toda a atenção dos colonizadores se dirigisse para luta e 

manutenção de terra. 

Os Jesuítas foram expulsos do Brasil pela coroa Portuguesa no século XVIII porque tinham demasiado 

poder e formavam uma ameaça. A marca mais importante que deixam é a da fé católica. 

 

Com esta partida dos Jesuítas chega um período de tranquilidade a Itacaré, um período em que a 

mistura étnica entre Índios e Portugueses já estava bem presente. Em 1822 o Brasil ganhou a 

independência de Portugal mas isto não teve grandes consequências para a pequena e calma vila 

piscatória de Itacaré.  

Na segunda parte do século XIX apareceu uma nova indústria no este da Bahia: a do cacau (Filho, 

1976). Este período foi um de forte modernização e riqueza, isto significa a introdução do telégrafo, da 

electricidade, de novas estradas, et cetera. Itacaré era um dos mais importantes portos na Costa do 

Cacau. Era aqui que o cacau era juntado e transportado para, entre outros, Salvador e Ilhéus (a 

segunda cidade da Bahia). As plantações eram posse dos Coronéis, comerciantes ricos brancos (sem 

ligação ao exército). Para dar resposta à grande demanda de mão-de-obra, foram trazidos em massa à 

vila descendentes de escravos Africanos (a escravidão tinha sido abolida em 1888 e com o forte 

declínio do comércio do café havia um excesso de ex-escravos sem trabalho). Para além de 

aristocracia e ex-escravos, a povoação de Itacaré consistia de pescadores pobres, trabalhadores e 

pequenos agricultores. Entretanto quase todos os Índios nativos tinham sido expulsos da vila (o que é 

típico para todo o Brasil). 

A meio do século XX chega um fim à dinâmica do cacau. Não só causado pela concorrência de países 

Asiáticos, mas também porque as colheitas eram vítimas de uma doença destrutiva. Chega portanto 

nesta altura um novo período de tranquilidade com estagnação e até deterioração económica. Já não 

há trabalho e as pessoas ocupam-se principalmente da pesca. Itacaré isola-se do resto da Costa do 

Cacau por causa do mau estado da infra-estrutura que faz com que demore um dia a chegar a Ilhéus 

(a cidade mais importante na região), que na época da chuva nem era acessível. A consequência é 

                                                
3 No Brasil fala-se de uma cultura que está em directo relacionamento com a indústria e que têm características muito próprias. 

Por exemplo a cultura do café no sudeste do Brasil onde grandes terrenos eram geridos por um rico fazendeiro: um agricultor 

com muitos escravos (Africanos) que trabalham na terra.  
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que muitas pessoas saem da vila, principalmente a elite que procura escolas e educação noutras 

localidades. 

O período do cacau vive fortemente na mente das pessoas. A herança cultural mais importante desta 

época não é só a arquitectura colonial, mas também a divergência do povo: os grupos étnicos e a 

mistura destes. 

 

§ 2.3 Itacaré e o turismo 

 

Nos princípios dos anos 90 do século XX começaram a ficar aparentes os primeiros sinais do turismo. 

No começo só havia os chamados veranistas, pessoas (muitas vezes família dos habitantes de 

Itacaré) que passavam o verão na vila. Isto era de muito pequena escala e era costume ficarem na 

casa de conhecidos, só havia uma pequena pensão.  

O segundo grupo a ir para Itacaré é um de surfistas. Por causa da má infra-estrutura só vinham alguns 

aventureiros da região mas rapidamente começaram a ser mais. Também isto continua porém de 

pequena escala e já que tinham de resolver das suas próprias necessidades (tendas e fogueiras) a 

invasão foi mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: O caminho de Itacaré a Salvador, antes e depois da construção da estrada BA-001 (fonte: Reis, 1998) 
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Daí em diante dois grandes acontecimentos desempenharam um importante papel. Em primeiro lugar, 

a construção da estrada em 1998 entre Itacaré e Ilhéus (a BA-001), veja em cima a figura 2.3 para o 

mapa. Esta estrada em direcção ao sul segue a costa e forma com isso parte do plano do governador 

da Bahia para ligar a costa inteira do estado através de uma estrada. O objectivo é atraír turistas4.  

O segundo factor importante é que o governador da Bahia declarou grande parte da mata Atlântica na 

Bahia (grande floresta tropical que segue quase a costa Brasileira inteira) como área protegida; isto 

aconteceu ainda antes da construção da estrada. Por isto se quis poder chamar o turismo na região de 

ecoturismo que tem uma forte atracção para turistas. Com outras palavras, a região foi fechada 

(protegida) para ao mesmo tempo ser aberta para a construção de grande eco-resorts
5.  

 

§ 2.3.1 Itacaré e o turismo no século XXI 

Depois da construção da estrada em 1998, Itacaré foi promovido em massa na média Brasileira por 

artigos em revistas importantes, reportagens no telejornal, et cetera. De repente o turismo explodiu e 

chegaram turistas de todos os lados do Brasil. A certa altura os habitantes da vila tiveram de bloquear 

as estradas na entrada da vila porque já não cabiam mais pessoas. Dentro de pouco tempo também 

os turistas estrangeiros tinham encontrado o caminho a Itacaré, estrelas de Hollywood conhecidos não 

formavam excepção. Em 2005 o número de turistas anuais é estimado a 80 mil. 

A mais forte atracção de Itacaré é o ecoturismo, a experiência da área natural protegida. Também as 

praias são importantes, as possibilidades de surf fazem parte disto. Além disso, há muitas 

possibilidades de passeios de aventura em Itacaré e arredores. Mais que isso, Itacaré serve 

optimamente como ponto de partida para descobrir a região em direcção às costas do sul e norte e o 

também ao interior. Os turistas serão apresentados em detalhe no capítulo 4. 

 

Em reacção ao turismo chegaram em massa pessoas de fora para abrir hotéis, restaurantes e 

supermercados. A estimação é que desde a vinda do turismo o número de habitantes de Itacaré mais 

                                                
4 Uma nota importante é porém que quase todo o tráfico de Itacaré para fora, vai em direcção do oeste onde fica a auto-estrada 

mais importante do estado em direcção a Salvador. A construção da estrada em direcção ao sul não condiz portanto com as 

necessidades da comunidade de Itacaré. Ainda por cima, neste momento está sendo construído outra estrada para também 

ligar Itacaré do lado norte ao caminho turístico. Com isto a atracção de Itacaré para o turismo crescerá ainda mais. 

5 Isto são grandes e luxuosos terrenos de hotéis, muitas vezes no meio da floresta. Eco quer dizer que foram construídos com 

respeito pela natureza e sua conservação.   
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que dobrou em alguns anos. O Instituto de Turismo de Itacaré mandou em 2005 fazer uma pesquisa 

pela empresa de consultoria HVS International sobre a situação do turismo em Itacaré. O objectivo era 

dar uma imagem clara do turismo para a gestão ser melhor estruturada e compatível com a prática. 

Infelizmente não foi indicado no relatório qual foi o método usado e que fontes foram usadas para 

chegar aos dados obtidos. De qualquer forma, os resultados desta pesquisa dão uma imagem do 

turismo em Itacaré. Segundo esta pesquisa há em 2005 cerca de 97 hotéis e pousadas6, 116 

restaurantes e bares, 14 agências de receptivo e quase 50 lojas que se dirigem especificamente aos 

turistas (HVS International, 2005b). Em média, a taxa de ocupação dos hotéis é de 45 por cento. 

Destes hotéis somente 8 por cento tem mais de 20 quartos (destes o maior tem 34 quartos) e 62 por 

cento tem menos de 10 quartos. 

Segundo os habitantes de Itacaré, somente uma pousada é gerida por nativos, os mesmos valores se 

aplicam aos restaurantes e supermercados. 

Na época alta do turismo cerca de duas mil pessoas trabalham no sector do turismo. Isto quer dizer 

que o turismo dá trabalho a cerca um terço das pessoas de idade economicamente activa na área 

urbana de Itacaré. 

 

O crescimento súbito e descontrolado do turismo criou problemas (HVS International, 2005b: 6). Em 

primeiro lugar, e como já foi acima mencionado, passou-se uma forte migração regional em direcção a 

Itacaré, causada pelo declínio da indústria do cacau e a grande atenção para Itacaré na média. Além 

disso, o repente crescimento do turismo causou construções irregulares e descontroladas, tanto na vila 

como na natureza à volta. Também a criminalidade aumentou muito, principalmente o tráfico de drogas 

e assaltos. O ambiente piorou por causa do depósito arbitrário de lixo e falta de esgotos. Por fim, 

exploração imobiliária fez com que muitos nativos de Itacaré saíssem das áreas de maior interesse 

turístico. 

Além destes problemas, existem em Itacaré problemas gerais que estão no caminho de boa gestão e 

crescimento tais como a corrupção na câmara e na polícia e o nível de educação muito baixo da 

comunidade local o que faz com que estes não beneficiem optimamente do turismo. 

                                                
6 Pousadas em Itacaré são hotéis de tipo pensão, não costumam ter mais que 10 camas. O que é característico em Itacaré é a 

sua presença em todo o lado, muitas vezes no meio de casas residenciais e lojas. Diferenciam de simples somente com 

providões básicas a muito luxuosas. 
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Para ganhar mais controlo na evolução do turismo foi criado em 2005 o ITI, Instituto de Turismo de 

Itacaré. Isto é uma instituição privada originada da parceria da câmara, associações turísticas, 

organizações sem fins lucrativos e empresários. Com a ajuda do Plano Itacaré 2015 o ITI quer criar um 

turismo sustentável com a ajuda de projectos. Com o plano se espera alcançar em quatro áreas os 

seguintes objectivos (HVS International, 2005a): 

- Melhor coerência com a demanda. 

- Evolução qualitativa do turismo. O crescimento tem de ser controlado e é tentando atrair 

principalmente turistas internacionais com alto padrão de gasto. Isto tem de gerar mais empregos e 

oportunidades de comércio para a povoação. 

- Na área sociocultural a intenção é envolver mais a comunidade local com o turismo e criar uma 

harmoniosa convivência entre o turista, novos habitantes de Itacaré e nativos. 

- Que a natureza seja preservada através de empresas turísticas coordenadas e com atenção para 

o meio ambiente. 

 

Nos últimos anos a atenção em massa para Itacaré baixou um pouco por causa da má gestão da 

câmara e manutenção da vila. Mesmo assim, Itacaré continua um dos mais importantes destinos de 

férias para Brasileiros. Ecoturismo continua a ser o maior ponto de atracção, formando portanto 

também a base para a oferta comercial como também para a gestão política. 

 

 

§ 2.4 Itacaré demográfico 

 

Infelizmente também ao que diz respeito a dados demográficos existem poucas fontes. Os dados mais 

recentes são de 2000 e já são portanto fortemente datados. Estes dados são procedentes do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

A câmara de Itacaré conta no ano 2000 cerca de 18 mil habitantes (estima-se que em 2007 já são 

mais de 20 mil) espalhados por uma superfície de mais de 730 quilómetros quadrados. A maior parte 

dos habitantes vive em áreas rurais. O número de habitantes com mais de 10 anos de idade 

alfabetizados é mais ou menos 9 mil.  
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Apesar de estes números darem uma imagem de Itacaré, só podem ser vistos como uma indicação. 

Nem todas as crianças são registadas à nascença (é assim em todo o Brasil) o que faz com que estes 

dados não sejam fiáveis. 

 

Para completar estes dados a comunidade de Itacaré pode ser dividida em alguns grupos que têm um 

relacionamento directo com a história da vila anteriormente apresentada. Infelizmente não existem 

dados sobre isto e esta descrição é portanto baseada nas minhas próprias observações e relatos da 

comunidade local.  

Itacaré actual é divisível em três grupos principais. O primeiro é o grupo cada vez mais pequeno de 

descendentes ricos dos colonizadores Europeus (principalmente Portugueses). Isto são portanto 

famílias brancas com muitos membros comerciantes (e que também durante a época do cacau 

controlavam o comércio). 

Além deste grupo, há o de origem da classe média, pescadores e agricultores dos arredores. Por 

causa do lento desaparecimento da elite (principalmente causado por migração) e a chegada de 

pessoas mais abastadas da região atraídas pelo turismo, este grupo tomou a posição mais importante 

na sociedade. Também os habitantes do bairro Porto de Trás (de origem quilomba7) pertencem cada 

vez mais a este grupo, pelo menos a nível de estatuto e financeiro (a nível cultural mantêm as suas 

próprias tradições).  

A classe social mais baixa foi criada com a chegada do turismo. Isto é porque apesar do turismo ter 

melhorado o nível de vida para muitas pessoas, também há muitas pessoas dos arredores que se 

afastaram desiludidos para os bairros novos e pobres da vila. Isto são muitas vezes pessoas sem 

educação ou emprego e sem oportunidades. 

 

As duas religiões mais importantes em Itacaré são o catolicismo e o evangelismo (parte do cristianismo 

com regras rígidas em relação a, entre outros, o consumo de álcool). Em geral pode-se dizer que os 

habitantes de Itacaré são muito religiosos e que a sua fé influência a sua vida diária fortemente. 

 

                                                
7 Comunidade fundada por escravos (Africanos) refugiados que se caracteriza por união e lealdade o que faz com que muitas 

vezes consiga manter durante séculos as suas tradições culturais. Espalhados por todo o Brasil. 



 40

No próximo capítulo será detalhadamente apresentado qual foi o método usado para a pesquisa da 

situação em Itacaré. 
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Capítulo 3: Dados e método 

 

A pesquisa em Itacaré foi elaborada com a ajuda do método de pesquisa etnográfico. Como já foi 

anteriormente explicado, o foque da minha pesquisa não é a análise intercultural a nível micro, mas 

quero especificamente olhar para a coesão ou discrepância de acontecimentos individuais e criar uma 

imagem geral da reacção ao turismo em Itacaré. Não se trata portanto da análise de comunicação 

intercultural propriamente dita, mas das experiências dos membros da comunidade local de passados 

encontros com turistas. Com outras palavras, os resultados não foram obtidos de primeira mão, mas 

são relatos subjectivos dos informantes. O método etnográfico condiz bem com isto e fornece também 

bons e claros meios para dar resposta às questões centrais formuladas no parágrafo 1.4. Este método 

de pesquisa tanto serve portanto como o primeiro ponto de partida tanto para a pesquisa de campo em 

Itacaré, como também desempenhará um papel essencial na análise dos resultados. 

No primeiro parágrafo deste capítulo o método etnográfico será detalhadamente explicado. Em 

seguida será apresentado concretamente como é que a pesquisa de campo em Itacaré decorreu. No 

terceiro parágrafo será falado do método escolhido para a análise e no último parágrafo será por fim 

reflectido sobre o decurso da pesquisa de campo. 

 

 

§ 3.1 O método etnográfico 

 

Etnografia é a ciência que descreve uma cultura. A essência da etnografia é a compreensão de uma 

outra maneira de viver através dos olhos do indivíduo ou comunidade indígenas. O objectivo é: “to 

grasp the native’s point of view, his relation to life, to realize his vision of his world” (Spradley, 1979: 3). 

A partir dos anos 60 do século XX passou-se a chamar o ‘olhar de dentro’ para culturas como emic, o 

oposto é etic (Ross, 1978). Categorias etic são universalmente relevantes. Estas podem ser 

elaboradas precedentemente à uma análise específica  e em seguida ser aplicadas em casos isolados. 

Categorias emic ao contrário, estão relacionadas a uma determinada cultura e são ‘descobertas’ 

durante a pesquisa sobre essa cultura. O mais importante neste tipo de pesquisa é o valor que 

pessoas atribuem a situações; em certas ocasiões isto é logo claramente exprimido, mas às vezes só 

se manifesta depois da análise das reacções. Em cada sociedade pessoas usam constantemente 
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sistemas de sentido para se tornar a si próprios e o mundo à sua volta claro e manejável, também se 

chama a isto categorização social (Shadid, 1994). O cientista Butler (citado em Spradley, 1979) entre 

mais profundamente no tema de dar sentido em interacções. Em primeiro lugar, o autor proclama que 

o homem reage às coisas de uma determinada forma conforme o sentido que estas coisas fazem para 

ele. Estes sentidos são criados pela interacção que se tem com os iguais e são processados e 

alternados pelo processo interpretativo que uma pessoa usa lidando com as coisas. 

Pesquisa etnográfica é portanto realizada no campo, ou melhor, participando naquilo que é estudado. 

Etnógrafos procuram os resultados e análises no que pessoas dizem, na maneira em que pessoas 

agem e nos artefactos que pessoas usam (Spradley, 1979: 8). Isto quer dizer que o pesquisador 

trabalha com informantes, pessoas que fazem parte da cultura e que criaram um próprio conhecimento 

(inconsciente) da própria cultura. Por outras palavras, pessoas comuns da sociedade e isto pode 

portanto ser qualquer pessoa. 

Um ponto importante que Spradley (1979) faz, é o uso da língua na pesquisa. O autor salienta que a 

língua é um meio com que se constrói a realidade. A escolha da língua é muito importante; se a língua 

escolhida na pesquisa é o Inglês enquanto que a maior parte dos membros da comunidade é 

monolingue, pode haver restrições para a pesquisa. De qualquer forma, determinadas narrações serão 

sempre diferentemente formuladas noutra língua que não a língua mãe. Desta forma é possível que 

certas emoções sejam perdidas numa história porque o informante já tem dificuldade em contar os 

factos (a falta de brincadeiras por exemplo). Spradley (1979: 31) indica ainda que com o uso da língua 

social do cientista, também as questões colocadas serão formuladas na perspectiva do cientista. Em 

etnografia é importante que isto seja a perspectiva do informante. 

  

Como cientista se tem sempre quadros cognitivos, emocionais e morais predefinidos que estarão 

sempre presentes e não são elimináveis da pesquisa e da análise dos resultados. Por outras palavras, 

informação será sempre e inevitavelmente interpretada com o conhecimento que já existe. O papel do 

etnógrafo é porém sair temporariamente destes quadros e entrar na dos informantes e da comunidade 

local. 

Uma segunda nota para o uso deste método é que tem de ser levada em consideração a presença do 

etnógrafo, ou melhor de um estranho, na comunidade. Pode ser que se reaja diferentemente, que não 
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se seja honesto e/ou que não se queira falar sobre determinados assuntos. Isto pode ter um número 

de causas, porém o mais importante é a consciência deste facto da parte do pesquisador. 

 

Fidedignidade e validade são dois aspectos que no caso de pesquisa qualificativa (pesquisa de 

campo) têm de ser bem elaborados (Boeije, 2005). Com a fidedignidade de uma pesquisa se quer 

dizer que o método de colecção de dados tem de ser preciso e tem de ser registado detalhadamente. 

Desta forma a repetição da pesquisa teria de dar os mesmos resultados. Validade quer dizer que é 

justamente pesquisado o que tinha sido indicado. Por outras palavras, a validade é arriscada quando 

por exemplo uma parte da comunidade recusa colaborar ou os resultados procurados não são obtidos 

com o método usado. 

Há portanto alguns prós e contras na pesquisa qualificativa (Boeije, 2005). Em primeiro lugar, é o 

menos estandardizado carácter do processo que dá muita liberdade ao pesquisador mas que torna ao 

mesmo tempo os resultados dificilmente controláveis. Além disso, o envolvimento do pesquisador nas 

pessoas que estuda cria confiança o que faz com que informantes forneçam possivelmente mais 

informação. Isto pode porém tornar-se uma desvantagem se o pesquisador se envolve demasiado e já 

não consegue analisar a situação com objectividade. 

Já que é exactamente o ponto de partida de pesquisa qualificativa que o pesquisador analisa com a 

ajuda das suas próprias percepções, o foque esta mais na validade da pesquisa. Boeije (2005: 283) diz 

sobre isto: “Para obter dados válidos sobre uma específica questão formulada em pesquisa 

qualificativa, o pesquisador tem de falar e participar com os participantes da pesquisa e ser capaz de 

entender as suas experiências. O pesquisador não pode ter uma percepção ‘neutra’, porque ele é uma 

pessoa cuja observação influencia as percepções”8. 

No parágrafo 3.4 será reflectido sobre a pesquisa de campo em Itacaré. 

 

 

§ 3.2 A pesquisa em Itacaré 

 

                                                
8 NL: “Om valide gegevens te krijgen over de specifieke vraagstelling die in kwalitatief onderzoek wordt geformuleerd, moet de 

onderzoeker spreken en meedoen met de deelnemers aan het onderzoek en in staat zijn hun ervaringen te begrijpen. De 

onderzoeker kan niet ‘neutraal’ waarnemen, want hij is een persoon met een bril die de waarnemingen beïnvloedt” ( Boeije, 

2005: 283). 
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Brasileiros dão muita importância ao contacto pessoal. Certamente num ambiente pouco formal como 

em Itacaré, confiança é uma grande condição para se criar uma relação. Sendo eu como pesquisador 

alguém de fora, a primeira prioridade foi conhecer as pessoas e a cultura local. Para poder usar o 

método etnográfico foi muito importante formar uma vasta rede de contactos. Em Itacaré isto 

aconteceu conhecendo pessoas com a ajuda de outras. Por outras palavras, usou-se em Itacaré o 

método de bola de neve9; também chamado método de rede (Boeije, 2005: 271). Isto implica que 

através dos primeiros contactos se foi perguntando nomes de pessoas a quem também me podia 

dirigir para criar desta forma uma rede. Esta rede também me permitiu participar activamente na vida 

diária (por exemplo ajudando numa loja de roupas ou controlando a saúde de crianças com um grupo 

de voluntários num bairro periférico). 

 

§ 3.2.1 Entrevistas e participação 

A minha pesquisa de campo se dividiu em três partes e tem duas faces quanto ao conteúdo. O 

material foi coleccionado através de entrevistas activas (com isto quero dizer entrevistas de algum 

tempo previamente combinadas), observação passiva e participação (entre outros portanto tomando 

parte em eventos e tendo conversas com um número de pessoas) e por fim, juntando material físico 

(documentos oficiais por exemplo). 

Quanto ao conteúdo, o trabalho foi dirigido por uma parte nas relações com os turistas, como são 

vistos, como a vida diária mudou e histórias individuais. Por outro lado, os informantes também 

forneceram conhecimentos mais gerais de grande valor sobre a vila, a história, a cultura, a variedade 

étnica e os problemas gerais da vila. Esta informação é indispensável para uma correcta análise, 

porque como também já foi indicado no capítulo 1, o sentido que pessoas dão a uma situação e a 

maneira com que seguidamente escolhem lidar com ela, desempenha um importante papel. 

A pesquisa total em Itacaré foi por grande parte feita ad hoc. Isto quer dizer que não houve uma lista 

de pessoas para entrevistar predefinida, ou uma lista propriamente dita com perguntas para as 

entrevistas. Isto tem a ver com a natureza de pesquisa de campo que se deixa definir principalmente 

pela situação que é encontrada na localidade. Isto faz com que muitas decisões são tomadas na altura 

da pesquisa pelo pesquisador (Boeije, 2005). Porque rapidamente se notou que o turismo vive no 

coração das pessoas (de forma positiva e negativa), foram os informantes e as situações que 

                                                
9 NL: Sneeuwbalmethode 
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automaticamente me lidaram num determinado caminho com a pesquisa. Por causa disto, continuei 

muito flexível e pude adaptar-me optimamente à situação no local. Os assuntos e pontos de atenção 

anteriormente definidos serviram como guia para as conversas. Isto também é chamado o método de 

análise indutivo10: o pesquisador começa a processar os resultados e neles procura constantemente 

temas interessantes (Boeije, 2005). Essencial é que a teoria é usada como foque para procurar de 

forma mais dirigida. Durante a pesquisa em Itacaré a teoria discutida no capítulo 1 serviu como guia. 

Porém, por causa deste método bottom up de procurar temas, a teoria não limitou a colecção de 

material. Nos meses de duração da pesquisa foi escrito diariamente um relato das observações e 

entrevistas num diário, além de aqui também terem sido descritas e analisadas as minhas experiências 

como pesquisador. 

Como foi esclarecido acima, a língua com que é comunicado entre pesquisador e informantes é de 

grande importância para a pesquisa. Todo o trabalho no Brasil foi realizado na língua Portuguesa; 

portanto também as entrevistas. Em Itacaré isto era aliás a única possibilidade já que a maioria dos 

membros da comunidade não fala Inglês ou fala muito mal. Isto fez com que não houvesse barreiras 

de língua, apesar de ser importante mencionar que o Português que eu falo como pesquisador é o de 

Portugal e este difere bastante da variante brasileira. Contudo isto não criou problemas (visíveis).   

 

§ 3.2.2 Inquérito 

Como durante a pesquisa precedente à pesquisa de campo em Itacaré já ficou claro que havia poucos 

dados disponíveis sobre Itacaré e os turistas, fiz um inquérito para criar uma imagem clara do tipo de 

turista em Itacaré e o que procuram. É que o tipo de turista é determinante para o ambiente na vila e a 

interacção com a comunidade local, portanto é informação imprescindível. Já que o ênfase da 

pesquisa não é isto e o objectivo é somente criar uma imagem do turista, deixar turistas preencher um 

inquérito é um método que poupa tempo mas que é eficaz. No anexo 1 se encontra um exemplo do 

inquérito. Com este inquérito não tenciono dar um resumo exausto dos turistas em Itacaré mas mesmo 

assim é dada uma imagem da situação. 

Como base para a lista de perguntas serviu a pesquisa que MacLeod (2004) fez sobre turistas numa 

das Ilhas Canárias. Também para MacLeod a distinção apresentada no parágrafo 1.3.1. serviu como 

ponto de partida. Com a ajuda da tipologia de Smith (1989) e Cohen (1974) algumas perguntas 

                                                
10 NL: inductieve analysemethode 
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salientam-se com a ajuda de quais turistas podem ser distinguidos. Em primeiro lugar é importante dar 

uma imagem geral da origem dos turistas, quer dizer idade, país de origem e nível de educação. A 

segunda parte do questionário corresponde com a tipologia de Smith (idem) e Cohen (idem) que é 

principalmente baseada na duração e no tipo de estadia. Com a ajuda de perguntas sobre a 

companhia, a razão para a visita e o tipo de acomodação pode ser feita uma primeira tipologia sobre o 

nível de aventura do turista e as demandas qualificativas da estadia. Por fim, é perguntado no 

questionário até que ponto os turistas entreagem com a comunidade local. A teoria no capítulo 1 (entre 

outros Butler – citado em Murphy, 1985 e MacLeod, 2004) proclama que não só o número de turistas e 

a duração da estadia influenciam a comunidade local, mas que também o tipo de contacto é essencial. 

É por esta razão que no inquérito também se fala da presença dos turistas na vila e de que forma 

entram em contacto com a comunidade local. 

O inquérito foi entregue a turistas internacionais, mas também a Brasileiros. Apesar de esta pesquisa 

focar o contacto entre estrangeiros e a comunidade local, desta forma é dada uma imagem mais 

completa. Para a selecção de turistas questionados decorrer da forma mais objectiva possível, escolhi 

um ponto fixo na rua principal (Pituba, veja para o mapa a figura 5.1) e perguntei a cada segundo 

turista para preencher o inquérito. Já que esta rua forma o centro da actividade turística e não tem 

transversais, todos os turistas passam por aqui. Mais ou menos ao meio da rua há um espaço aberto 

(quer dizer sem restaurantes, bares ou lojas que podem distrair) que foi escolhido como sítio para a 

distribuição. Uma vez por semana, durante meia hora perguntei a turistas para preencher o inquérito. 

Em total trinta turistas o preencheram. 

Os resultados do inquérito serão apresentados no capítulo 4. 

 

 

§ 3.3 Análise dos resultados 

 

Os resultados da pesquisa acima apresentada, foram analisados em diferentes passos. Nisto distingo 

de um lado a descrição geral da situação em Itacaré, e do outro lado a análise de algumas situações 

típicas contadas pelos habitantes de Itacaré. 
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A análise dos resultados não foi feita com o uso de um modelo de análise estandardizado. Por causa 

das diferentes formas em que o material foi coleccionado (observação, inquéritos, entrevistas), é difícil 

comparar os resultados entre si e assimilá-los em por exemplo uma matriz ou um diagrama. Esta 

desvantagem também é mencionada por Boeije (2005). O risco é exactamente que certos aspectos 

importantes ficam por fora. Por esta razão foi escolhido por em prática o método de análise 

teoricamente conduzido. Quer dizer que a teoria apresentada no primeiro capítulo tanto serviu como 

base para os inquéritos e as entrevistas, como serviu de ‘óculos’ para as observações. Com a ajuda da 

teoria foi feita uma divisão que servirá para a apresentação dos resultados como também para criar 

relações num contexto mais amplo. Isto quer dizer que o método de análise indutivo não foi só usado 

para procurar temas relevantes durante a pesquisa de campo, mas que o uso deste método foi 

elaborado até a análise dos resultados propriamente ditos. Este método também pode ser relacionado 

com a fenomenologia (Giorgi, 1978). Isto é uma corrente na psicologia que argumenta que se tem de 

deixar os fenómenos falar sem os submeter antecedentemente a um número de interpretações. Na 

análise da situação em Itacaré serão portanto os próprios resultados que servirão como ponto de 

partida e não é feita uma selecção com a ajuda de um quadro de análise previamente determinado.  

 

Em primeiro lugar os informantes foram divididos em grupos com a ajuda da teoria de Smith (citado em 

Murphy, 1985; como descrita no parágrafo 1.2), em habitantes do núcleo turístico e a zona de apoio 

indirecta e directa. Esta distinção serve como base para o resto da análise dos resultados. 

Em seguida, descrevo as visões mais importantes dos informantes em relação ao turismo e aos 

turistas. São opiniões gerais que dependendo do informante, variam de simples (por exemplo: “eu 

acho os turistas simpáticos”), a uma análise mais profunda da situação em Itacaré. É principalmente 

um relatório das perguntas introdutórias das entrevistas em que deixei os informantes falar livremente 

das suas opiniões sobre o turismo. Uma parte essencial em que não é propriamente a interacção com 

os turistas que está central, mas as emoções em geral que existem dentro da comunidade sobre o 

turismo. Para dar uma análise completa de como a comunidade local lida com o turismo, é porém uma 

parte indispensável.  

Depois, são apresentadas algumas situações típicas. São captações de momentos salientes da 

interacção entre turista e host que saltam à vista no relatório do pesquisador. Este relatório foi portanto 

compilado com a ajuda de relatórios feitos por mim mesma sobre as observações e entrevistas. Com a 
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ajuda da descrição destas captações momentâneas pode ser analisado de forma mais profunda como 

a relação entre turistas e os habitantes de Itacaré é e que características desempenham um papel 

nisto. Também para isto é a teoria descrita no capítulo 1 que serve para conduzir a análise. Para a 

selecção destes momentos foi usado o anteriormente descrito método bottom up: começar a análise 

nos dados e usar a teoria para focar o olhar (Boeije, 2005). 

Além destas partes importantes, adicionei um parágrafo extra chamado ‘factores externos’. Por causa 

da natureza específica desta pesquisa (concretamente relacionada a Itacaré, não outros ambientes 

turísticos), não é só o turismo propriamente dito que desempenha um papel, mas em Itacaré também 

outros aspectos que não estão directamente relacionados com o turismo. Um exemplo é a gestão 

política. São porém factores tão importantes e que são mencionados em linha com o turismo, que têm 

de ser tratados na análise da situação em Itacaré.  

Por fim, é analisada a reacção física propriamente dita da comunidade local com a ajuda das teorias 

de Dogan e Boissevan (ambos citados em Chambers, 2000). Estes autores exploram as possivéis 

reacções que uma comunidade pode ter com a vinda do turismo (veja também o parágrafo 1.4). Com a 

ajuda de participação e observação elaborada, em combinação com as entrevistas, criou-se uma 

imagem clara da maneira como os habitantes de Itacaré fisicamente reagem e têm reagido nos 

passados anos ao turismo. No caso de cada reacção apresentada pelos autores, foi visto de que forma 

estão presentes em Itacaré com ilustrações da prática. A teoria foi usada de forma crítica já que as 

possibilidades não são infinitas. No parágrafo 5.1 isto será elaborado. 

 

 

§ 3.4 Reflexão 

 

No parágrafo 3.1 foi clarificado que a pesquisa de campo etnográfica tem algumas vantagens e 

desvantagens. O carácter específico da colecção de dados através de participação, observação e 

entrevistas abertas faz com que o material seja de um lado difícil de traçar e do outro lado de difícil 

repetição.  

A fidedignidade desta pesquisa não está relacionada com o facto que na repetição do método na 

mesma situação, os resultados seriam os mesmos. Isto não é possível porque a situação não é 

estática; Itacaré em 2008 não é o mesmo Itacaré de 2007 quando a pesquisa foi feita. Isto quer dizer 
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que existirão possivelmente novos problemas que os informantes focariam. A fidedignidade desta 

pesquisa está no facto que um outro pesquisador com o mesmo método e as mesmas questões 

centrais também teria obtido os mesmos dados na altura em que esta pesquisa foi feita (princípio de 

2007). Isto não é possível ao nível de todos os pormenores, como já foi anteriormente clarificado o 

pesquisador etnográfico não pode tirar os ‘óculos’ com que olha para a situação. Porém, por causa do 

alcance amplo da participação e das entrevistas, foi dada uma imagem completa da situação em 

Itacaré. Com isto se fala logo de validade. É exactamente por causa da mistura de métodos (a que 

também se chama triangulação – Boeije, 2005) que foi possével dar uma imagem completa. 

Justamente a combinação de entrevistas e participação dá de um lado a visão da comunidade local, e 

do outro lado a possibilidade para pesquisador olhar para a situação de forma objectiva. “Mais 

mesuras de diferentes ângulos podem aumentar o alcance do fenómeno, o que é um elemento da 

validade de uma pesquisa”11 (Boeije, 2005: 286). 

 

Não houve grandes problemas durante a pesquisa de campo. Encontrar informantes com a ajuda do 

método da bola de neve provou ser efectiva e todos estes informantes estavam dispostos a participar 

na pesquisa. Não encontrei assuntos tabus e graças à natureza muito aberta dos Brasileiros pude 

fazer as entrevistas livremente.  

A única dificuldade que encontrei durante a pesquisa de campo não diz respeito ao conteúdo, mas 

estava relacionada com a falta dos informantes em encontros marcados. Com isto quero dizer que 

frequentemente informantes não apareciam na hora em que estava marcada uma entrevista, mas 

nunca esteve relacionado com más intenções e mais tarde ficou claro que se tinham esquecido ou que 

outro compromisso tinha aparecido. Diferença de cultura entre mim como Holandesa e os informantes 

Brasileiros desempenha um papel importante aqui: no nordeste do Brasil encontros marcados não são 

cumpridos de forma estrita ao contrário de na Holanda. Em quase todas as ocasiões a entrevista pôde 

foi feita noutro momento.  

 

Uma parte importante de pesquisas qualificativas é o papel que o próprio pesquisador desempenha 

como também já foi clarificado acima. De um lado isto tem a ver com a maneira em que os informantes 

                                                
11 NL: “Meer metingen vanuit diverse invalshoeken kan de dekking van het verschijnsel vergroten, wat een element is van de 

validiteit van het onderzoek” (Boeije, 2005: 286). 
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lidam comigo sendo estrangeira. De outro lado tem a ver com a forma em que eu, com o meu passado, 

interpreto coisas. O facto de eu ser Holandesa com um passado em Portugal, com nível de educação 

académico e uma mulher, determina a minha observação. Não encontrei contudo oposições à minha 

presença e também não tive a ideia que pessoas agiam diferentemente quando eu estava presente. 

Confirmei esta última ideia com os habitantes de Itacaré. Este aspecto será elaborado na reflexão total 

no último capítulo.  

Na análise também não deixei a minha própria identidade desempenhar um papel julgador. Por outras 

palavras, apesar da minha própria identidade ser co-determinante na maneira em que a análise foi 

feita, isto não teve consequências para a validade porque não foram removidos ou virados resultados. 

Isto quer dizer que o relatório das entrevistas é dado conforme as entrevistas correram. 

 

Antes de apresentar a análise das entrevistas em fundo, será elaboradamente apresentado o perfil dos 

turistas no próximo capítulo. 
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Capítulo 4:  Pesquisa de inquérito 

 

Para caracterizar os turistas em Itacaré distribuí, como foi descrito no capítulo 3, um inquérito. Desta 

forma é dada uma imagem clara da origem dos turistas, do que procuram e a interacção com a 

comunidade local. O inquérito serve como suplemento à pesquisa da empresa de consultoria HVS 

International (2005b). Esta pesquisa foi introduzida no parágrafo 2.3.1.  

Neste capítulo será primeiro apresentada a pesquisa da HVS International e em seguida serão 

apresentados os resultados do inquérito no parágrafo 4.2. Por fim, será dada uma primeira conclusão.  

 

 

§ 4.1 Pesquisa HVS International 

 

A empresa de consultoria HVS International (2005b) dividiu os turistas em Itacaré em grupos e definiu 

a percentagem em que estão presentes. A pesquisa mostra que do total dos 77mil turistas em 2005 é: 

- 34% nacional ecoturismo, 

- 30% nacional lazer, 

- 21% internacional ecoturismo, 

- 10% nacional top (alto padrão de gastos), 

- 3% regional lazer, 

- e 2% internacional top. 

Quer dizer que os turistas podem ser divididos em sendo de origem regional (oriundos das vilas e 

cidades dos arredores), nacional e internacional. Em seguida são distinguidos consoante o tipo de 

férias que procuram. Isto pode ser ecoturismo (um pouco mais de aventura), lazer (férias de praia 

calmas) ou top (estadia em resorts muito luxuosos e remotos).  

 

Os turistas regionais chegam principalmente durante as férias e feriados Brasileiros procurando a 

praia e relaxamento. Não gastam muito dinheiro e costumam alugar casas ou ficar em pousadas 

baratas. Estes turistas ficam durante um período mais longo ou ao contrário somente durante um dia 

ou dois. 
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Os turistas nacionais são principalmente do sudeste do Brasil, entre outros de São Paulo. Estes 

turistas têm um padrão de gasto mais alto que os turistas regionais e procuram principalmente uma 

combinação de praia e passeios de aventura. Este é o maior mercado na altura em Itacaré já que 

turistas nacionais representam 64 por cento do total de turistas. Desde grandes agências de viagem 

Brasileiras terem introduzido Itacaré na sua oferta, cada vez mais turistas chegam procurando 

somente o sol, o mar e a praia. Estes turistas são porém muitas vezes negativos sobre a infra-

structura e o difícil acesso à praia e por causa disso nem sempre voltam. 

 

O turista internacional representa um pouco mais de 20 por cento do mercado e ainda não tem 

portanto grande volume. Segundo o plano do ITI acima apresentado é contudo o objectivo fazer 

crescer este grupo.  

A maioria dos turistas internacionais são da Europa e da América do Norte (Estados Unidos). Este 

grupo procura a variedade em passeios de aventura (safaris por exemplo), passeios na natureza e a 

experiência de uma cultura diferente na vila. Isto é contudo combinado com uma estadia num calmo e 

luxuoso resort. Estes turistas têm um padrão de gasto alto e exigem qualidade e bom serviço.  

Um grupo diferente é o dos jovens Israelitas que em determinados períodos do ano estão presentes 

em grandes números, mas têm um padrão de gasto muito baixo. Eles ficam nas pousadas o mais 

baratas possível e gastam o mínimo de dinheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1: Taxa de ocupação dos hóteis de Itacaré em 2004 (fonte: HVS International, 2005b). 
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Figura 4.2.1: País de origem dos turistas 
questionados em Itacaré 

Em Itacaré se fala parcialmente de épocas turísticas. É nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro 

que há mais agitação. Isto tem a ver com as férias de verão no Brasil que são nestes meses. A figura 

4.1 mostra esquematicamente a taxa de ocupação dos hotéis de Itacaré por mês. O gráfico mostra 

que os turistas estão presentes durante todo o ano e que não se pode falar de uma época totalmente 

baixa12. 

 

 

§ 4.2 Resultados inquérito 

 

Os resultados do inquérito foram juntados num diagrama para cada pergunta (veja o anexo 2). Os 

resultados foram divididos em três grupos: a origem da pessoa, a duração e o tipo de estadia e o 

contacto com a comunidade local.  

 

Com a ajuda das primeiras três perguntas é clarificado qual é a origem dos turistas em Itacaré. Os 

resultados mostram que a maioria dos turistas questionados são de idade jovem, 84 porcento tem 

entre os 21 e os 30 anos de idade. Somente uma muito pequena parte tem menos de 20 anos e 13  

por cento é mais velho que 40. Isto condiz com o 

que se vê na rua: apesar de haver algumas crianças 

acompanhadas com os pais (principalmente turistas 

regionais) e de também se verem alguns turistas 

mais velhos, o mau acesso da vila cria uma 

determinada selecção de turistas (Itacaré fica a mais 

de uma hora de carro do aeroporto mais próximo e 

é muito mal acessível de transportes públicos).  

Grande parte dos turistas em Itacaré tem um nível 

de educação alto ou universitário, nomeadamente 

87 porcento. Alguns ainda estudam, o que é 

também o caso dos jovens Israelitas.  

                                                
12 Com época baixa se quer dizer que nessa altura não há practicamente turistas e a comunidade local se consegue libertar do 

turismo.  
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Figura 4.2.2: Mais importante ponto de atracção de 
Itacaré para os turistas questionados 

Dos questionados quase 40 porcento é do Brasil. Excepto os Israelitas e alguns Argentinos, todos os 

turistas internacionais que preencheram o inquérito são da América do Norte e da Europa. Veja para 

uma distinção mais detalhada a figura 4.2.1. 

 

A maioria dos turistas questionados ficam durante uma a duas semanas em Itacaré e vêm com uma 

ou duas pessoas, a maioria vem com o/a parceiro/a ou amigos. Mais de três quartos dos 

questionados nunca tinha vindo a Itacaré antes e veio com iniciativa própria mas planeou a viagem 

com antecedência. Mais ou menos a metade dos questionados tenciona visitar (uma parto de) o resto 

do Brasil. Mais de 75 porcento está em Itacaré a passar férias, enquanto que algumas excepções 

estão de passagem ou em Itacaré para os estudos, isto também tem a ver com a localização 

distanciada da vila: só se lá chega intencionalmente.  

Mais ou menos 70 porcento dos questionados fica numa pousada e uma pequena parte num resort 

luxuoso. Esta imagem corresponde com a pesquisa da HVS International (2005b) em que é indicado 

que somente uma pequena percentagem fica em ecoresorts. Aliás estes ecoresorts ficam fora da vila 

e têm praias privadas, estes turistas não entrarão portanto tão facilmente em contacto com os 

habitantes da vila.  

 

Com a ajuda do terceiro grupo de perguntas 

do questionário não tento definir quem tem 

contacto directo com a comunidade local, 

mas sim dar uma ideia da presença dos 

turistas na vila (e não portanto vivendo em 

isolamento num resort por exemplo). As 

razões para estes turistas irem para Itacaré 

são por uma grande parte a natureza e o 

ecoturismo (juntamente 52 porcento, veja a 

figura 4.2.2). Além disso também o surf é popular e um pouco menos também a cultura e capoeira13. 

O passatempo favorito dos turistas questionados é dormir na praia, mas também o surf é popular e 

regularmente são feitos passeios guiados.  

                                                
13 Itacaré é um sítio muito conhecido para praticar capoeira tanto no Brasil como no estrangeiro.  
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Figura 4.2.3: Vontade dos turistas em interagir 
com a comunidade local de Itacaré 

Uma grande parte dos questionados come fora em 

restaurantes e bares e sai várias noites por semana. 

Quase 70 porcento diz procurar o máximo de 

interacção com a comunidade local (veja a figura 

4.2.3), desta percentagem quase metade resultou 

em amizades. Que mais de 80 porcento dos turistas 

internacionais não fala Português não parece ser 

portanto um problema em estabelecer 

uma relação com a comunidade local; apesar de  

serem um pouco mais os turistas Brasileiros que indicam ter formado amizades com a comunidade 

local, isto também não é excepção para os turistas internacionais. Três quartos dos questionados 

também procura encontrar turistas que não conheciam antes e destes mais ou menos metade forma 

amizades. 

 

 

§ 4.3 Primeiras conclusões 

 

Os turistas em Itacaré são, tal como na pesquisa da HVS International (2005b) também foi feito, 

divisíveis em alguns grandes grupos. Já que o foque desta pesquisa é o turista internacional, este 

grupo será apresentado mais detalhadamente. 

 

O turista internacional que se sente atraído por ecoturismo, procura uma combinação de praias 

bonitas e calmas, e passeios de aventura. Estes passeios são fornecidos por pequenas agências de 

viagem espalhadas pela vila. Para grupos no máximo de dez pessoas é organizado um safari 

combinado por exemplo com mergulho. Também passeios culturais podem fazer parte do programa e 

são bem apreciados, pode-se neste caso pensar em espectáculos de capoeira ou teatro juvenil. Em 

Itacaré não se pode falar do turista charter ou em massa de que Smith (1989) fala no seu modelo 

(veja o parágrafo 1.3.1). Apesar de os turistas estarem sempre presentes, não chegam centenas de 

cada vez (simplesmente porque não existe a capacidade para os receber). Itacaré não é portanto 

conhecido como destino com turismo em massa, mas sim pela natureza e cultura puras o que cria 



 56

expectativas diferentes para com os turistas. Por outras palavras, turistas vão para Itacaré para 

provar desta genuidade. Apesar de portanto esperarem um certo nível de comodidade ocidental (luxo 

e higiene), tentam gozar a natureza e parcialmente a cultura (este último aspecto será elaborado mais 

em frente, a pergunta é nomeadamente até que nível realmente existe contacto e qual é a 

discrepância entre o que se pensa ser o habitante de Itacaré e o que é realmente o habitante nativo 

que vive em grande parte em isolamento). Na distinção que MacLeod (2004) faz, estes turistas fazem 

parte do grupo concerned tourists. 

 

Um segundo grupo de turistas internacionais a que a pesquisa da HVS International (2005b) dá 

pouco atenção, é o dos turístas de mochila jovens. Para os políticos de Itacaré este não é um grupo 

muito interessante por causa do seu padrão de gasto tão baixo, mas por causa da sua forte presença 

são de grande influência para o ambiente na vila. Este grupo é em grande parte formado por jovens 

Israelitas que a partir de Março ficam em grandes números em pousadas muito baratas e preenchem 

os seus dias com o consumo de álcool na praia e na rua fazendo barulho até meio da noite. 

 

O turista internacional top que é mencionado na pesquisa da HVS International (2005b), não cabe no 

esquema de Smith (1989). É que estes estão presentes em pequenos números mas exigem 

comodidades ocidentais e entram pouco em contacto com a comunidade local. 

Já que este grupo é relativamente pequeno e vive em grande parte isolado, não lhe será dada 

atenção explícita em relação ao contacto com a comunidade local. Porém, este grupo desempenha 

um papel importante quanto à imagem que a comunidade local tem dos turistas e a gestão da 

câmara. Isto será elaborado mais tarde. 

 

A análise será a partir de agora focada nos ecoturistas acima descritos e nos jovens turistas de 

mochila, a não ser que seja explicitamente falado de outro grupo. 

No próximo capítulo será analisada a relação entre a comunidade local e o turista. 
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Capítulo 5:  Turismo e a comunidade local 

 

Como já foi esclarecido no capítulo 3, o método de análise indutivo servirá como base para este 

capítulo. Com a ajuda do modelo de Smith (1989; veja a figura 1.1), os informantes são divididos 

dependendo do local de residência (no núcleo turístico ou a zona de apoio directa ou indirecta). Esta 

distinção provará não ser impermeável e servirá portanto somente como um meio distintivo analítico. 

É que dependendo da situação individual do informante, pode haver reacções diferentes dentro do 

mesmo grupo. 

Neste capítulo será primeiro dada uma imagem da distribuição do turismo pela comunidade em 

relação às áreas residenciais dos habitantes com a ajuda de um mapa de Itacaré. Desta forma o 

núcleo do turismo é definido. No segundo parágrafo os informantes são distinguidos e agrupados 

dependendo do sítio em que vivem e também será vista a intensidade do contacto entre os 

informantes e os turistas. Em seguida, será dada uma imagem da opinião dos habitantes de Itacaré 

sobre os turistas. No parágrafo 4 serão analisadas diferentes situações que podem ser vistas como 

típicas na interacção entre turistas e hosts. Depois serão discutidos alguns factores externos que 

influenciam a relação entre a comunidade local e os turistas, o que seguidamente fará com que a 

reacção física propriamente dita possa ser apresentada no parágrafo 7. Por fim, serão dadas as 

primeiras conclusões. 

  

 

§ 5.1 Distribuição geográfica do turismo 

 

É primeiro importante indicar de que forma o turismo é em geral distribuído geograficamente pela 

comunidade. 

A figura 5.1 mostra o mapa de Itacaré. As cores dão uma indicação do centro turístico. Como a 

legenda diz, o vermelho representa o chamado núcleo turístico de Smith (1989). Isto quer dizer que é 

aqui que se encontram todas as atracções turísticas, portanto além de hotéis e restaurantes, também 

lojas de lembranças e por exemplo postos de aluguer de carros. A rua turística mais importante é 

Pituba, veja o mapa. É uma rua longa direita, sem transversais, que leva às praias. Tudo do lado 

esquerdo de Pituba foi construído nos últimos anos e consiste principalmente de pousadas 
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Figura 5.1: Distribuição turistas Itacaré 

 

Legenda: 
 
- Vermelho: núcleo turístico 
- Cor-de-Rosa: outflow de turistas 
- Azul: sem turistas 
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luxuosas. Por outras palavras, os turistas ficam principalmente na ‘vila turística’ Conchas do Mar mas 

procuram a rua Pituba para se entreterem (excepto os turistas com um padrão de gasto baixo, estes 

ficam na própria Pituba). 

O antigo centro (indicado no mapa), também é procurado por turistas mas muito menos (parte cor-de-

rosa do mapa). Por aqui passeiam alguns, mas poucos turistas perdidos que querem ver a antiga 

arquitectura colonial e querem fazer passeios pelo rio de canoa. Nesta parte da vila se situa a 

câmara, a polícia, o hospital e um número de outros abastecimentos tanto para a comunidade local 

como, em segundo lugar, para o turista. É a isto que Smith (1989) chama a zona de apoio directa. 

Na parte azul do mapa se encontram os bairros periféricos. Aqui nunca chegam turistas e é onde vive 

a comunidade nativa mas também os novos habitantes da vila (com isto quero dizer as pessoas dos 

arredores que vieram para Itacaré à procura de trabalho). Segundo o modelo de Smith (1989) isto 

representa a zona de apoio indirecta. 

 

 

§ 5.2 Informantes 

 

Como no terceiro capítulo já foi clarificado, os informantes foram encontrados com a ajuda do método 

da bola de neve. Os primeiros contactos foram estabelecidos de forma informal com empregados de 

lojas e professores de surf e através deles encontrei contactos novos. Desta maneira cada informante 

me ajudou a encontrar novos informantes. Isto acabou por resultar numa rede extensa de contactos. 

As entrevistas foram feitas com o máximo de diversidade de informantes para desta maneira alcançar 

o mais amplo terreno possível. Tanto homens como mulheres foram entrevistados, pessoas jovens e 

idosas, pessoas de origens étnicas diferentes, com muitas profissões diferentes, representantes de 

diferentes associações, et cetera.  

 

Os informantes foram divididos nos grupos abaixo mencionados conforme o sítio de residência em 

relação ao núcleo turístico na vila. Na tabela é também indicado se o informante trabalha ou não 

directamente no turismo. 
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Grupo 1: Núcleo turístico 

Informante Trabalha directamente com o turismo? 

Márcia Sim; dona restaurante 

Seu Pinto Sim; condutor de taxi 

Maria Sim; dona restaurante Israelita 

 

Grupo 2: reside na zona de apoio directa 

Informante Trabalha directamente com o turismo? 

Letícia Janicsek Sim; empregada de loja de surf 

Diane Não; professora 

Felipe Sim; professor de surf 

Seu Amaurilho Não; empregado da câmara 

Thor Sim; dono loja de surf 

Dona Judite Não; professora pensionada 

Dona Ylonca Não; dona de casa 

 

Grupo 3: reside na zona de apoio indirecta 

Informante Trabalha directamente com o turismo? 

Hongos Araújo Sim; dono de loja de surf e professor de surf 

Gil Sim; vendedor na praia 

Mónica Reis Não; arquitecta 

Marisete & Crispina  Respectivamente não e sim; mãe é dona de casa, filha é empregada 

num hotel 

George Sim; é de origem pescador, agora dá passeios a turistas de canoa 

Gilmar Sim; igual ao George (irmão) 

Néro Bóia Sim; guia de turistas & professor voluntário de capoeira para os jovens 

locais  

Claúdio Sim; pescador em alto mar, também faz passeios com turistas 

Jorge ‘Rasta’ Sim; fundador de um grupo de teatro afro para jovens 
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Rose Semi; trabalha numa paderia 

Débora Sim; empregada num hotel 

Seu Morenito Não; artista da vila  

Mirele Sim; empregada de videoteca 

Adriana Não; dona de um pequeno mercado e salão de belezas 

Padre Adalto & Padre 

Eliseu 

Não; passado e actual pastor católico da vila 

 

Esta inventariação mostra que só uma pequena parte dos informantes vive no núcleo turístico. Ao 

contrário, e como já foi anteriormente indicado, uma grande maioria dos informantes trabalha 

directamente no sector turístico. Uma nota importante que tem de ser feita para a análise destes 

resultados, é que por causa da pequena área da vila, todos os habitantes notam a presença do 

turismo na sua vida diária (nem que seja só pela presença dos turistas na praia), e também no 

trabalho todos os informantes têm a ver com o turismo em certa altura (até o padre que não trabalha 

directamente no sector turístico por exemplo, mas que tem mais visitantes na igreja por causa do 

turismo). Tomando isto em conta, é sem dúvida de interesse distinguir os diferentes grupos como são 

mostrados acima. 

 

§ 5.2.1 O contacto intercultural 

A distinção apresentada entre informantes não leva em consideração os diferentes tipos de contacto 

que podem existir entre informantes e turistas. Porque apesar de Smith (1989) fazer no seu modelo 

uma distinção dentro da comunidade local, ela não leva em conta a interacção propriamente dita que 

tem principalmente a ver com a profissão do indivíduo local. Desta forma um professor de surf entra 

em contacto com turistas de forma muita mais intensiva (quer ele viva no núcleo turístico ou não) que 

uma dona de casa (mesmo que esta viva no núcleo turístico da vila). Neste caso se fala de qualidade, 

não de quantidade. Esta distinção importante também já foi mencionada  no parágrafo 1.2 com a 

teoria de MacFarlane (citado em Murphy, 1985). 

Já que os resultados da pesquisa de campo em Itacaré o mostraram claramente, faço uma distinção 

complementar tripla sobre a intensidade do contacto, quer dizer, até que ponto host e turista 

realmente comunicam a um nível mais profundo do que simplesmente ir à padaria (veja a teoria de de 
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Kadt, citado em Murphy, 1985 no parágrafo 1.2). Para esta distinção foi observada a qualidade do 

contacto como de Kadt (idem) descreve. Por outras palavras, é a interacção somente a compra de 

uma bebida ou pode-se realmente falar de uma conversa mútua? Em seguida foi observada a 

frequência: o host tem contacto extenso com turistas várias vezes por dia, várias vezes por semana, 

ou só raramente? Com a ajuda destes critérios e a teoria de de Kadt (idem), acabei por distinguir 

contacto intensivo, contacto superficial e pouco contacto. Dentro da categoria em que há contacto 

intensivo com turistas cabem principalmente os professores de surf e os guias de turistas. Isto quer 

dizer que se tem conversas com turistas várias vezes por dia e que pensamentos e ideias são 

realmente trocados. Contacto superficial existe entre turistas e os dois padres, o condutor de táxi, o 

vendedor na praia e empregados de restaurantes, hotéis e lojas. Estes informantes são capazes de 

falar com turistas com a mesma frequência que o grupo anterior, mas só mesmo com muito curta 

duração e só de forma profissional. Pouco contacto existe com donas de casa, professores de 

escolas locais, empregados da câmara, a arquitecta e o artista da vila. Este grupo raramente fala com 

turistas e somente para por exemplo explicar o caminho. 

Para a análise final esta distinção é crucial. A questão é nomeadamente até que ponto pessoas têm 

uma opinião sobre o turismo baseada em experiência, ou de ‘ouvir falar’. Além disso, um incidente 

com um turista é talvez de menos significância para um professor de surf porque é só uma vez num 

número extenso de contactos, enquanto que uma dona de casa que só teve uns poucos encontros 

com turistas possivelmente dá mais peso àquela vez que correu bem ou mal (nisso baseia a sua 

imagem geral do ‘turista’). 

 

 

§ 5.3 A voz da comunidade local 

 

Para poder analisar qual é a reacção física da comunidade local à chegada do turismo, a sua própria 

opinião relativamente ao turismo é essencial. Isto é por fim de contas, um dos mais importantes 

motivos para passar a determinadas acções físicas. A voz da comunidade local que faz falta na 

pesquisa sobre encontros com turistas segundo vários analíticos (Stronza, 2001), é mostrada 

exactamente aqui. Este parágrafo servirá somente como uma descrição global que será focada mais 

detalhadamente nos próximos parágrafos.  
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Que a chegada do turismo é vista como uma evolução positiva pela maior parte dos membros da 

comunidade local, não oferece dúvida. A aparente razão para isto é o aumento do número de 

empregos. Não só se ouve pessoas na rua falar de forma positiva sobre o turismo, como também nas 

perguntas directas feitas sobre a opinião dos informantes relativamente ao turismo só se ouvia 

primeiros sons positivos. Nenhuma excepção foi notada, quer dizer que tanto pessoas no núcleo 

turístico, como na zona de apoio directa e indirecta, vêem o turismo como uma solução para a relativa 

pobreza que havia na vila anteriormente. 

O que é interessante para esta pesquisa não é tanto o facto da primeira reacção de todos os lados 

ser positiva, mas o qual a segunda reacção (depois de terem sido feitas perguntas complementares),  

qual é a razão que está por trás e se dá para encontrar diferenças. 

 

Uma diferença marcante entre os informantes é a maneira como olham para o turismo dependendo 

no nível de educação. Como já foi anteriormente clarificado no capítulo 2, a maioria dos habitantes de 

Itacaré só tem a escola primária e tem empregos tal como porteiro, limpador ou construtor. O nível de 

educação determina o modo de olhar para o mundo e isto ficou principalmente claro em Itacaré. 

Assim, os informantes podem ser divididos em três grupos.  

Os habitantes menos favorecidos estão muito contentes com o turismo e vêem-no como uma dádiva 

porque cria empregos e porque dá mais possibilidades aos seus filhos do que eles tiveram. Por 

exemplo o Gil, a Crispina e a Adriana (veja parágrafo 5.2) trabalham directamente no sector turístico e 

não vão muito mais longe em entrevistas que “sim, o turismo fez bem a Itacaré”. Apesar de serem 

muito conversadores sobre um número de assuntos e quererem cooperar na pesquisa, não 

chegavam a uma análise mais elaborada do turismo em Itacaré que o aumento do número de 

empregos a maneira positiva em que a sua vida mudou.  

Um segundo grupo vê o turismo como positivo, mas também coloca grandes notas negativas. Estas 

pessoas estão directamente relacionadas com o turismo mas também vêem muitas outras coisas 

mudar por causa do turismo, a chegada da prostituição e das drogas por exemplo. Falo neste caso de 

Cláudio (pescador de alto mar), alguns professores de surf e por exemplo George (pescador no rio e 

guia de passeios). Eles salientam os lados positivos do turismo mas também consideram muito 

importante que a vila seja bem organizada e que haja uma melhor gestão política quanto ao turismo. 
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Por fim, há um pequeno grupo com uma educação alta como a arquitecta Mónica Reis, Jorge ‘Rasta’ 

(fundador de um grupo de teatro), Diane (professora) e os dois padres. Eles se preocupam bastante 

de Itacaré e o turismo principalmente por causa da gestão da câmara (no parágrafo 5.6 este aspecto 

será elaborado). Este grupo de informantes também critica bastante o facto de muitos habitantes de 

Itacaré não aproveitarem ao máximo as possibilidades que o turismo trouxe, isto quer dizer que se 

contentam com empregos de baixo salário e que não criam mais oportunidades para si mesmos.  

Isto mostra que as primeiras grandes diferenças não parecem estar na relação directa ou indirecta 

com o turismo, mas sim principalmente no nível de educação e no ponto em que os informantes se 

preocupam num nível mais profundo com o turismo. 

 

Notável é portanto que Smith (1989) faz uma distinção clara entre hosts dependendo de onde vivem e 

o ponto em que estão envolvidos directamente com o turismo e a isto relaciona o nível de tolerância 

relativamente ao turismo. Em Itacaré parece porém que a distância em relação ao centro turístico não 

tem grandes consequências para o nível de tolerância. Os informantes que não trabalham 

directamente no turismo têm sempre lucro indirecto do turismo e são portanto positivos sobre as 

evoluções, porém não menos ou mais negativos que os informantes que ganham o seu dinheiro 

todos os dias no sector turístico. 

 

Com isto se deu uma global descrição de como se olha para os turistas nas diferentes zonas. No 

próximo capítulo será focado em situações típicas, com a ajuda das quais diferentes casos podem ser 

analisados detalhadamente. 

 

 

§ 5.4 Situações típicas 

  

Nos próximos parágrafos serão descritas algumas situações típicas para a interacção entre turistas e 

a comunidade local. Estas situações foram seleccionadas com a ajuda do foque bottom up (veja o 

parágrafo 3.2). Isto quer dizer que se olhou para a relevância das situações para esta pesquisa e que 

a teoria desempenhou um papel guiador. 
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§ 5.4.1 Teimosia 

Uma clara diferença presente de cultura que é considerada importante segundo os habitantes de 

Itacaré, é a que os informantes chamam de ‘insolência’ e ‘teimosia’ dos turistas Israelitas. Neste caso 

é focado portanto num só grupo. Com a ajuda de uma situação típica isto pode ser analisado mais 

detalhadamente. Esta situação será descrita do ponto de vista do pesquisador já que eu própria fui 

testemunha. 

Como é mostrado no parágrafo 4.1 muitos turistas chegam a Itacaré para surfar. Porém a maioria 

destes turistas nunca surfou antes e segue portanto primeiro aulas. Estas aulas não são só 

recomendáveis para se poder apreciar o surf, mas são principalmente para guardar a segurança na 

água, tanto para surfistas como para nadadores. Contudo, por terem um padrão de gastos tão baixo, 

os jovens Israelitas preferem alugar uma prancha e tentam surfar sozinhos na água. Isto cria grandes 

irritações para os surfistas locais e para os salva-vidas. Esta irritação escalou quando dois jovens 

Israelitas entraram no mar de ondas bastante altas enquanto que não faziam ideia de como lidar com 

a prancha. Depois de passarem algum tempo na água, um dos turistas segurou a prancha à sua 

frente o que fez com que uma onda alta batesse a prancha contra a cara do turista. A consequência 

foi um nariz partido. 

Apesar de aqui não se tratar de um incidente em que a interacção entre um turista e um membro da 

comunidade local está central, define sem dúvida a maneira de os hosts olharem para os turistas e 

lidarem com eles. Das entrevistas com os informantes é deduzível que isto não é um incidente único 

e que não é o próprio acontecimento que cria a irritação mas o que está por trás. É que quando 

pranchas são alugadas é sempre explicada a importância da segurança no desporto e turistas que 

não têm experiência são fortemente aconselhados a tomar aulas. Se escolherem não tomar, és lhes 

dada uma curta instrução de segurança para que a toda a hora saibam lidar com a prancha de surf, 

as ondas e outros factores como correntes. A essência da irritação está portanto na comunicação 

precedente ao incidente. A insolência e a teimosia que irrita a comunidade local está no facto que 

turistas Israelitas não ouvem os conselhos que lhes são dados anteriormente e com isto se 

prejudicam a si mesmos e outros. 

Se são diferenças de cultura que formam a base para isto é difícil de dizer; é possível que os jovens 

Israelitas simplesmente sejam novos e teimosos (tal como jovens o podem ser em qualquer lado), 

mas que se trata especificamente deste grupo é no mínimo notável. Uma nota importante é que estes 
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jovens saíram da tropa pouco antes de passarem férias em Itacaré. Uma possível explicação para o 

comportamento pode portanto ser de natureza institucional. Por outras palavras, que não são hábitos 

Israelitas ou Judaicos que formam a base, mas que se tentam libertar do stresse militar. Este aspecto 

será elaborado no próximo capítulo. 

O que forma a base desta situação típica é como a criação de imagens culturais baseada em alguns 

incidentes pode influênciar o contacto cultural e pode incomodar o bom convívio. Os Israelitas têm 

muito mau nome em Itacaré, o que é facilmente construído por causa da categorisação social em in- 

e outgroups de que foi falado no capítulo 1 (Duinker, 1995). Porque simplesmente não é possível criar 

uma imagem separada de cada Israelita, estes são facilmente homogeneizados.  Isto também tem a 

ver com o facto que numa outra cultura há muitas manchas negras, ou dito de outra forma, que muito 

é desconhecido. Desta forma se foca no que é conhecido, o que no caso dos Israelitas é negativo. 

 

§ 5.4.2 Actos de compras 

Das entrevistas com os informantes um segundo aspecto em relação às diferenças de cultura entre 

os turistas e a comunidade local é deduzível. Se trata neste caso do comportamento de turistas em 

lojas. Aqui é a interacção propriamente dita entre a comunidade local e o turista que desempenha um 

papel importante. 

Letícia Janicsek, informante, fala elaboradamente das suas experiências. Também Thor, dono da loja 

de surf em que Letícia trabalha, partilha a sua opinião. Segundo Letícia turistas entram na loja, 

passam muito tempo a olhar para tudo, têm muitas perguntas, querem experimentar tudo mas nunca 

compram nada e acham tudo demasiado caro. Este último aspecto se mostra principalmente no 

regatear constante dos turistas. Isto resulta na frustração dos empregados das lojas. Alguns turistas 

foram tão longe que pegaram numa peça de roupa de 100 reais (moeda do Brasil) e disseram: 

“compro por quinze reais!”.  

Que os turistas querem regatear não é muito estranho visto ser muito normal em certos destinos 

turísticos (por exemplo o Médio Oriente e certos países na Ásia). Porém no Brasil não é comum e 

pode até ser considerado um insulto. Além disso no Brasil é feita uma muito clara distinção entre o 

mercado (onde regatear é possível) e lojas (que são vistos como empresas sérias tal como na 

Europa; ninguém pede um preço mais barato sem razão numa loja de roupa como o 

Hennes&Mauritz).  
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Para os empregados Brasileiros na loja, regatear é visto como egoísmo e arrogância. O que para eles 

também é de influência é que só têm um lucro muito pequeno em relação ao preço de fábrica e que 

os produtos já são portanto baratos. Que este comportamento é considerado egoísta também pode 

ser relacionado ao Índex de Hofstede (1991). O Brasil tem uma classificação muito baixa no Índex 

Individualismo o que quer dizer que não só se tem uma natureza colectiva, como também que 

Brasileiros são muito socialmente comprometidos e dão muito valor a contacto pessoal. Quer dizer 

que só é dado um desconto a pessoas com que se criou um bom e íntimo contacto pessoal. Além 

disso o Brasil tem uma cultura feminina segundo o Índex de Masculinidade de Hofstede (1991), isto 

significa entre outros que conflitos fortes são evitados. Dizer directamente que se quer uma peça de 

roupa por menos dinheiro, é portanto visto como um confronto forte e directo. Em geral em países 

Latinos se dá muita atenção a interesse pelo outro e conversa simpática antes de se falar 

concretamente do que se quer realmente. 

Tanto a Letícia como o Thor indicaram que após tanta vez em que, segundo eles, os turistas se 

comportavam de forma insolente, eles se tornavam cada vez mais distantes e até irónicos. Esta 

distância se mostrava principalmente em menos interesse pelos turistas; anteriormente se conversava 

sempre simpaticamente mas depois de algum tempo os empregados só já falavam entre si. O 

aspecto irónico se mostrava principalmente em regatear de forma exagerada artigos porque sabiam 

que turistas não comprariam na mesma. Assim o Thor gritava regularmente pela loja: “Tudo por dez 

reais!”, e realmente nenhum turista reagia o que fortalecia a imagem ainda mais.  

 

§ 5.4.3 Os servidores do mundo 

Turistas também podem ter problemas com a comunidade local com as melhores intenções, falo dos 

chamados servidores do mundo. Segundo informantes em Itacaré a situação é regularmente que 

principalmente os turistas mais velhos querem contribuir na evolução da vila e além disso a qualidade 

de vida dos habitantes. Isto é um fenómeno bem conhecido sobre pessoas do ‘Ocidente’: “eu tenho 

tanta riqueza, teria de a partilhar com os pobres”. Já que turistas não costumam saber qual é a 

melhor maneira de fazer isto, chega-lhes oferecer artigos e produtos à comunidade local. Jorge 

‘Rasta’ é o fundador de um grupo de teatro na vila que foca principalmente em aumentar a auto-
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estima de crianças de origem Africana14. Ele conta através de histórias como acções dos turistas não 

contribuem a isto. Neste caso um turista quer praticar o bem oferecendo uns calções de surf a um 

garoto local que lhe tinha servido de guia. Este garoto nunca tinha tido uns calções assim caros o que 

fez com que os calções ganhassem um enorme valor mental e que ele desse inveja a todos os 

rapazes porque eles não tinham calções assim. Por causa disto todo o grupo de rapazes começou a 

desejar tais produtos e artigos que não conseguem pagar (e que anteriormente nunca queriam). 

Segundo Jorge ‘Rasta’ isto criou muita frustração porque os desejos dos rapazes não podiam ser 

realizados. Aliás, em cima disso, a situação criou uma crise porque o irmão do rapaz também queria 

uns calções iguais e portanto acabou por roubar uns de turistas enquanto estavam estendidos a 

secar, foi preso e julgado pela polícia. É ainda importante mencionar que o roubo não foi considerado 

como uma coisa má por ele já que o irmão o tinha recebido sem razão e portanto ele pensou que não 

era problema ficar com os calções; por outras palavras, ao oferecer coisas sem mais nem menos a 

crianças elas não aprendem o valor que têm. 

É exactamente por causa da inacessibilidade do estilo de vida dos turistas que se pode ver em 

Itacaré que alguns jovens perdem a motivação de trabalhar e criar um futuro melhor. Mesmo que 

possam ganhar dinheiro com o turismo, o custo de vida aumentou tanto que a qualidade de vida 

nunca chegará perto da dos turistas. Isto fez com que muitos jovens tenham passado a viver como 

turistas, quer dizer que não querem ir à escola e passam o dia todo na rua ou na praia. Muitos 

começam a traficar ou consumir drogas por aborrecimento. Este incidente mostra claramente como o 

efeito de demonstração (Murphy, 1985) pode criar frustração na comunidade local. A consequência é 

que tanto estes rapazes como as pessoas à sua volta que seguiram os acontecimentos, olham para 

turistas de forma diferente. Não só ficou claro como a diferença em força capital pode ter 

consequências para a maneira em que os jovens habitantes de Itacaré lidam com possessões, como 

também pessoas se realizaram que o que jovens tinham já não chega para eles e que o que tinham é 

considerado de menos valor. 

 

                                                
14 Em Itacaré isto são todas as crianças a não ser de algumas poucas crianças com origem elite (Portuguesa). A demanda para 

isto foi criada com a história da escravidão e a submissão da cultura Africana durante séculos. Até hoje indivíduos no Brasil não 

são só julgados de acordo com a cor da pela, mas também quanto mais brancas foram as atitudes culturais o mais civilizado 

uma pessoa é considerada. No negro estado da Bahia isto cria um sentimento de inferioridade em relação ao branco e rico sul 

do Brasil.  
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§ 5.4.4 Nível de educação 

Uma situação de que Jorge ‘Rasta’ também falou tem a ver com o baixo nível de educação dos 

habitantes de Itacaré. Um turista foi uma vez andar no rio de canoa15  guiada por um pescador local. 

Durante o passeio o turista perguntou ao pescador se ele tinha educação e o pescador respondeu 

que não. Seguidamente, o turista partilhou elaboradamente a sua opinião dizendo que o pescador 

nunca iria a lado nenhum sem educação. Um pouco mais tarde alcançaram uma parte do rio mais 

turbulenta e a canoa virou o que fez com que o turista caísse na água. Em pânico o turista suplicava 

pela ajuda do pescador que lhe disse: “Se você pensa que não vou a lado nenhum sem educação, 

que você se salve agora que eu me salvo a mim mesmo”. Com este incidente Jorge ‘Rasta’ quis 

mostrar que a comunidade local tem uma riqueza enorme de conhecimento sobre entre outros a 

natureza e mão-de-obra, e que portanto o nível de educação é uma coisa relativa. O que no quadro 

desta pesquisa é interessante, é que o turista talvez não tivesse más intenções mas simplesmente 

tinha uma imagem diferente do pescador do que é ter sucesso. É que este pescador já teve sucesso 

com a transição da pesca (que é trabalho duro com pouco lucro) para os passeios turísticos com que 

se ganha muito mais dinheiro e é mais tranquilo. Desta forma o pescador pode comprar uma casa 

mais bonita e sutentar bem a sua família. No mundo Ocidental sucesso é mais relacionado com fazer 

carreira e ganhar muito dinheiro. Ainda por cima, é possível que o pescador considere a observação 

do turista como insolente e denegrating, visto a óbvia diferença em capital e a inacessibilidade do 

estilo de vida do turista para o pescador. A diferença cultural que está por trás disto é a orientação a 

longo termo, apesar de o turista pensar em como um estudo hoje o levará mais longe amanhã, o 

pescador pensa principalmente em como ele passará o dia de hoje. O Índex de Hofstede (1991) 

confirma a diferença entre o Brasil e países do norte da Europa (de onde a maioria dos turistas de 

Itacaré são como foi mostrado no parágrafo 4.1) em relação à orientação a longo termo. 

 

§ 5.4.5 Outras influências na identidade 

Estas últimas duas situações mostram como o efeito de demonstração e a construção da identidade 

estão relacionados (Murphy, 1985). A teoria descrita no primeiro capítulo já clarifica como o confronto 

com novos estilos de vida cria desejos que anteriormente não existiam. Nestes exemplos são 

                                                
15 Estas canoas não são só usadas para a pesca, mas também servem como um meio para transportar turistas por exemplo 

para ver cascatas. 
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mostradas as consequências que isto tem para a própria identidade cultural: não só são criadas 

frustrações como também jovens principalmente esquecem a riqueza da própria vida e valorizam o 

turista acima de si mesmos. 

A língua também desempenha um papel claro. Por vários informantes é notado como a juventude 

assume o sotaque de São Paulo. Isto é um fenómeno que se vê mundialmente, dos Estados Unidos 

onde o sotaque do interior do Texas é visto como inferior, à Holanda onde o sotaque do sul (Brabant 

ou Limburg) é considerado como incorrecto. Mas principalmente num ambiente como em Itacaré onde 

o confronto directo com pessoas de fora do estado da Bahia é um fenómeno recente, deve ser visto 

como um sinal importante de como os habitantes da vila olham para turistas. No caso do sotaque 

Paulista se trata mais do contacto com turistas Brasileiros que se mostra na língua, mas também 

cada vez mais palavras estrangeiras infiltram no vocabulário dos jovens de Itacaré. Isto é porém um 

fenómeno natural e não diz nada sobre o valor que é dado às palavras Brasileiras. Copiar um sotaque 

contudo, é um sinal que as crianças querem ser como ‘as pessoas de São Paulo’. Principalmente 

para os membros mais velhos da comunidade isto cria frustrações já que notam que a juventude já 

não valoriza a sua cultura. Eles acham isto fortificado pelo facto que festas tradicionais (religiosas) da 

vila já não organizadas com entusiasmo e que com a vinda do turismo os jovens se ocupam 

principalmente de drogas. É que desde a chegada do turismo a criminalidade aumentou muito e os 

habitantes de Itacaré ligam isto à droga (crack cocaína). Não só pessoas locais, mas também os 

turistas são importantes clientes dos traficantes. O aumento da criminalidade não tem porém só a ver 

com o tráfico de drogas mas com um número de factores, por exemplo a falta de actividades depois 

da escola (aborrecimento com outras palavras).  

Também a prostituição forma um grande problema, principalmente nos bairros mais pobres de Itacaré 

(os bairros marcados de azul na figura 5.1). Nestes bairros vivem pessoas com menos dinheiro mas 

que conseguem tirar proveito das possibilidades que o turismo dá (c.q. trabalho), mas também aqui 

vivem muitas pessoas sem oportunidades o que fez com que principalmente o bairro de Santo 

António (veja figura 5.1) tenha vindo a tornar-se uma favela.  A situação aqui é que raparigas novas 

(a partir de dez ou doze anos) tomam a oportunidade de ter sexo com um turista por alguns reais. Em 

quase todos os casos isto resulta numa gravidez o que torna ainda mais difícil para as meninas terem 

uma vida melhor. Apesar de aqui não se tratar de erros de comunicação ou problemas criados por 

diferenças de cultura, tanto o tráfico de droga como a prostituição desempenham um papel importante 
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na comunidade e na ambiência relativamente ao turismo. Esta situação está relacionada com a 

construção de identidade da juventude na vila e cria uma imagem muito negativa dos turistas, tão 

negativa até que é mencionada pela maioria dos informantes.  

 

§ 5.4.6 Encontros positivos 

Não só misunderstandings e situações em que há conflitos entre a comunidade local e os turistas são 

de influência para o contacto intercultural e as imagens que a comunidade local tem dos turistas. Para 

dar uma imagem completa da situação em Itacaré também os momentos em que os turistas e a 

comunidade local se dão bem e com sucesso têm de ser analisados. Como no capítulo Método já foi 

mencionado, situações típicas não são somente vistas como encontros negativos que marcam a 

criação de imagens pelos turista mas principalmente pela comunidade local. 

O difícil nas situações que são de influência porque decorrem bem é que são de má mesura, não há 

um ponto identificável, quer dizer uma situação típica propriamente dita, com que se pode mostrar 

que a interacção decorreu bem. Mais ainda, a questão é se a interacção não pode exactamente ser 

chamada de sucesso porque não há situações típicas visíveis. Já que em Itacaré se pode justamente 

falar de interacções com sucesso entre host e turista, é de interesse descrever estas. Foi portanto 

escolhido descrever em geral três momentos de interacção. 

 

No parágrafo 2.3 foi dada uma imagem da demografia de Itacaré. Mencionou-se logo que uma 

comunidade importante dentro da vila é a do bairro Porto de Trás. Isto é um quilombo (veja parágrafo 

2.4) e encontra-se na parte marcada de azul no mapa da vila na figura 5.1, numa região onde não 

vão turistas, entre o Forte e a Passagem. 

A comunidade do Porto de Trás é uma comunidade íntima que se isola do resto da vila e tenta manter 

as próprias tradições e valores; durante muito tempo também não era tolerado procurar um parceiro 

fora da comunidade. Para manter estas tradições, algumas pessoas, entre outros Nero Bóia, 

iniciaram uma escola de capoeira para crianças da comunidade (para todas as idades). Entretanto 

não são só dadas aulas de capoeira, mas também de outras danças tradicionais (entre outros a 

dança tradicional do samba). Já que alguns dos docentes também passaram a ser entretanto guias 

de turistas e já que é difícil manter uma tal escola sem ganhos (participação é gratuita), foi decidido 

organizar apresentações para os turistas por uma pequena recompensa. 
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Estas apresentações são muito bem recebidas pelos turistas graças à participação numa parte da 

cultura. Também os habitantes do bairro acham isto bem vindo já que é uma oportunidade de mostrar 

quais são os seus símbolos culturais. Esta iniciativa ajuda no aumento de compreensão e respeito 

cultural recíprocas. Este exemplo mostra que autenticidade tem a ver com a escolha autónoma e 

consciente da comunidade em partilhar a sua cultura com turistas. Desta maneira podem dar aos 

turistas uma ‘atracção’ extra e portanto aumentar o valor de Itacaré como destino turístico. Mas ao 

mesmo tempo os desejos dos turistas são comprometidos numa maneira em que aumenta a auto-

estima dos jovens que dão a apresentação. É que eles vêem que o que conseguem é de valor e que 

o têm de apreciar. Por outras palavras, que contacto cultural pode ser um meio para confirmar as 

próprias tradições. 

 

Uma iniciativa comparável, mas de natureza diferente, é a do grupo de teatro de Joge ‘Rasta’ que 

acima também já foi algumas vezes mencionado. Como na página 56 já foi explicado, Jorge ‘Rasta’ 

fundou um grupo de teatro em que crianças da vila mostram antigas tradições e rituais Africanos na 

forma de dança e canto. O grupo sempre foi auto-sustentável mas nos últimos anos foi decidido 

também abrir as apresentações aos turistas, principalmente em combinação com agências de viagem 

são oferecidas noites de teatro. Na mesma maneira que o acima apresentado grupo de Nero Bóia, 

não só as crianças têm a oportunidade de se desenvolver, como também podem mostrar com orgulho 

as suas origens. A forma muito dinâmica e moderna em que é apresentado cria respeito entre os 

turistas que ganham uma melhor ideia das artes da comunidade local (as crianças têm um nível alto 

acima do normal quanto à dança, canto e acrobática). 

 

O terceiro exemplo tem a ver com o surf. Alguns anos antes da pesquisa ter sido efectuada foi criada 

a Easydrop. Isto é uma loja de surf, uma escola de surf e um café de surf com o mesmo nome e que 

formam juntos um todo. Importante para a Easydrop é a organização de campos de surf. Estes 

campos de surf são guiados por professores de surf locais profissionais durante uma a duas 

semanas. Para os participantes do campo de surf (principalmente jovens ocidentais) é tratado de 

tudo, também da acomodação. Praticamente todos os dias são feitos passeios de surf em que todos 

os participantes são filmados para depois se poder reflectir sobre o dia no café da Easydrop à noite. 
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Principalmente a noite é vista como um momento de encontro amigável entre pessoas locais e 

turistas. 

Observações mostraram principalmente como o ambiente é relaxado e simpático e também a forma 

intensiva com que as pessoas se dão na duração do campo. Apesar de para pesquisa intercultural 

não ser logo evidente qual é a relevância desta ambiência amigável, para esta pesquisa (em que não 

só diferenças de cultura mas também um número de outros factores são considerados de clara 

influência) isto significa uma complementação para a positiva criação de imagens dos turistas. Já foi 

elaboradamente clarificado como não só o facto de o turismo ser uma fonte de dinheiro, mas 

justamente os próprios turistas ajudam a definir como a comunidade reage para com as evoluções e 

com isso a sua atitude diante os turistas. 

 

 

§ 5.6 Factores externos 

 

A análise das situações críticas acima e maneira em que o turismo é visto pela comunidade local 

ajudam a dar uma ideia das razões que estão por trás da reacção física propriamente dita dos 

habitantes de Itacaré com a vinda do turismo e fornecem bons meios para a análise do conjunto e 

dos laços mútuos. É porém para a situação em Itacaré muito importante levar em consideração 

alguns factores que são mais de natureza política. 

 

Em primeiro lugar, a política está fortemente presente em Itacaré, principalmente de forma negativa. 

Em 2007 o prefeito estava no terceiro ano do seu segundo prazo político. Com outras palavras, o 

prefeito presente na altura em que esta pesquisa foi feita, viveu quase a completa evolução do 

turismo (o seu antepassado fez com que a estrada BA-001 fosse construída, veja o parágrafo 2.3). 

Quer dizer que desde que ele começou, a câmara de Itacaré teve muito lucro graças ao sector do 

turismo, mas segundo os informantes o estado da vila só piorou desde então. Isto quer dizer que 

enquanto que Itacaré na altura do cacau (também um período de riqueza) era uma vila bonita com 

ruas e parques bonitos, agora já não sobra nada disso. Desde a chegada do turismo a vila precisa de 

muito mais e melhor manutenção na forma de construção de estradas, saneamento, recolha de lixo, 

et cetera. Porém nunca foi tratado disto o que significa que a vila está em estado de decadência: 
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bancos de cimento no parque em estado ruim, os próprios parques já não são parques, lixo nas ruas 

e nas praias não é arrumado, as ruas são inacessíveis por causa do mau asfalto e assim mais um 

número de outros problemas. Além disso a comunidade local acusa o prefeito e a polícia de 

corrupção. 

Por causa disto tudo, os habitantes de Itacaré vêem o turismo como uma coisa boa com um mau 

gosto. Apesar de isto não influenciar a sua imagem dos turistas propriamente ditos, influência sim 

possíveis decisões que dizem respeito ao turismo. Um exemplo disto é a Associação dos Canoeiros. 

Eles limpam o mangue por iniciativa própria já que é de lá que grande parte da sua comida e fonte de 

ganho origina (principalmente caranguejo). A câmara não deixa fazer este trabalho e também não 

apoia a associação de forma nenhuma. É graças à motivação dos próprios canoeiros que a natureza 

fica intacta, mas não é impossível que a associação deixe de existir por causa da falta de meios. 

Uma segunda forma em que a gestão política influencia o dia-a-dia é a oposição a iniciativas da 

comunidade e de organizações de turismo que querem usar o turismo de uma boa maneira. A Acerti, 

Associação de Comerciantes e Empresários do Ramo Turístico de Itacaré, tenta regularmente 

organizar eventos tal como um festival gastronómico. Isto não só não é apoiado pela câmara, como 

até é bloqueado por não serem aprovados os planos (até os que não pedem apoio financeiro da 

câmara, somente aprovação). Todos estes planos têm de passar pelo prefeito. 

 

Um segundo factor que está relacionado a isto, é o mau uso do ecoturismo. Apesar de ser o 

ecoturismo o que atrai os turistas, na prática não é aplicado. A mata é derrubada arbitrariamente para 

a construção de hotéis e resorts, e além disso são feitos passeios sem controlo com turistas em jipes 

pela mata. Estes jipes não só passam em dezenas de seguida por um caminho muito estreito, eles 

cortam uma grande parte do caminho para poupar gasolina indo pela praia que é protegida por ser o 

sítio em que tartarugas põem os ovos. Isto é visto como uma grande falta de respeito pela 

comunidade que sempre esteve muito ligada à natureza. 

Por fim, é o papel que os nativos de Itacaré passaram a desempenhar na comunidade que é 

importante. Como já foi anteriormente mencionado, os nativos habitantes da vila só conseguem 

encontrar os piores empregos por causa da falta de educação. Por causa disto eles passaram pouco 

a pouco a formar a camada social mais baixa dentro da comunidade e, mostram os resultados das 

entrevistas, começaram a ter a ideia que a sua vila começou a ser ocupada por pessoas de fora (não 



 75

os turistas neste caso mas pessoas bem educadas da região). Nos seus olhos os novos habitantes 

de Itacaré têm o controlo já que são estes que fornecem emprego aos nativos. Na prática isto quer 

dizer que pessoas com um nível de educação baixa são contratadas e depois de três meses são 

despedidas porque desta forma não ganham direitos. O que falta às pessoas com um nível de 

educação mais baixo são estímulos e possibilidades de educação da parte da câmara para poderem 

ir mais longe. Apesar de portanto serem sim criados empregos, as possibilidades não são muitas 

mais. 

 

 

§ 5.7 Reacção física 

 

No parágrafo 1.4 já foi explicado quais podem ser as possíveis reacções segundo Dogan e Boissevan 

(ambos citados em Chambers, 2000) da comunidade local à vinda do turismo. Estas possíveis 

reacções serão aqui cada uma relacionada com a situação em Itacaré. Já que algumas das reacções 

de Dogan e Boissevan (idem) concordem parcialmente, serão consideradas juntamente. 

 

Saliente para a situação em Itacaré é a presença de várias das reacções nomeadas por Dogan e 

Boissevan (idem). Ambos cientistas já tinham indicado isto como uma possibilidade por causa das 

diferenças dentro da comunidade e/ou por causa da natureza das reacções (não é excluído que 

indivíduos da comunidade tanto tentam desanimar turistas, como criam barreiras físicas para os 

turistas). 

 

Sinais de protestos organizados e até agressão diante os turistas não foram assistidos em Itacaré e 

também provam não estar presentes dentro da comunidade. Formas de protesto mais leves estão sim 

presentes em combinação com a demarcação de fronteiras para turistas. Isto é o caso na igreja 

católica da vila, isto é de origem o sítio onde os habitantes de Itacaré se juntam e organizam eventos 

e acções. Segundo o padre reformado da vila, o padre Adalto, os turistas são muito bem vindos para 

participar nas festas religiosas mas estes são excluídos da organização delas; isto também se aplica 

aos novos habitantes da vila. Isto é um meio que os nativos usam para proteger o que ainda é deles: 

a igreja. A vida na vila é controlada por algo que não podem influenciar, nomeadamente o turismo. 
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Além disso, pessoas de fora de Itacaré passaram a ter todas as funções importantes dentro da 

câmara. Os nativos de Itacaré têm portanto a impressão que estão perdendo a sua vila e tentam ficar 

com a igreja, e tudo o que lhe diz respeito, para si mesmos. Com isto eles também definem o que é 

deles, e o que é para os turistas. 

 

O que foi descrito acima também é um meio para agarrar as antigas tradições na altura em que 

influências do Ocidente estão presentes em todos os lados. É que estes hábitos são assumidos. Isto 

vê-se na juventude, por exemplo meninas que aos catorze anos se vestem perfeitamente e põem 

maquilhagem enquanto isto não era o caso nas gerações anteriores; com isto as meninas querem ser 

tão bonitas como as turistas que vêem todos os dias. Além disto, também influências Ocidentais são 

aparentes a nível electrónico. Nas muito pequenas e velhas casas em que muitos dos habitantes da 

vila vivem, a mobília é barata mas além da omnipresença de telemóveis e máquinas fotográficas 

digitais, também a sala de estar de cinco metros quadrados é equipada com televisão, estéreo, DVDs 

et cetera. Como no primeiro capítulo já foi clarificado, é porém difícil indicar se estas transições têm a 

ver com o turismo, ou com o mundo globalizante em geral. Seja como for, o turismo fornece os meios 

para a comunidade local poder comprar estes produtos.  

 

O que tanto Dogan como Boissevan (idem) notam é a (re)confirmação das próprias tradições culturais 

originando pelo aumento do contacto entre turista e host. Isto está muito presente em Itacaré. No 

parágrafo anterior já foi elaboradamente mostrado como Jorge ‘Rasta’ e Nero Bóia tentam manter as 

tradições antigas presentes na juventude através de respectivamente o seu grupo de teatro e a sua 

escola de capoeira. Além destes dois exemplos também a antiga tradição do ‘bicho caçador’ ganhou 

nova vida. Segundo esta tradição, festejada no Dia de Reis, um homem sai à rua vestido de bicho e 

dois homens se vestem de caçador e com a ajuda de dança contam a lenda ao som da música de 

tambores. Esta tradição passou muitos anos sem ser festejada, principalmente porque a juventude 

não estava interessada. Contudo, com a chegada do turismo, os próprios valores culturais ganharam 

mais valor e foi dada nova vida  à festa. É essencial que não foi dada nova vida à festa para os 

turistas, mas para os próprios habitantes. Os turistas não são convidados a participar e a festa é 

comemorada no bairro periférico do Porto de Trás (veja a figura 5.1); aqui não chegam turistas. Para 
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voltar a falar do tema da autenticidade que foi discutida no capítulo 1, isto não é um pseudo-evento 

em que turistas são o foque e que os habitantes põem um show mas esquecem os próprios valores. 

  

O que nos passados anos claramente aconteceu em Itacaré, é a que Dogan (citado em Chambers, 

2000: 54) chama de regressão ou isolamento. Com isto o autor quer dizer que a comunidade nativa 

deixa as zonas onde agora vão os turistas e procuram outros sítios para viver. Em Itacaré a maioria 

das pessoas vivia na rua Pituba e no antigo centro (veja a figura 5.1), em 2007 todos os nativos, a 

não ser algumas excepções, vivem em bairros periféricos ou até em outras vilas na região. Isto tem a 

ver com os altos preços das casas no centro desde as evoluções no turismo, mas também com o 

facto que muitos dos antigos habitantes já não se identificam com Itacaré como ela é hoje. Itacaré já 

não é a antiga calma vila que conheciam e por isso pessoas procuram a tranquilidade noutros 

lugares. Com isto os habitantes tentam guardar o seu velho estilo de vida, sem que o turismo os 

incomode directamente. Este último factor tem principalmente a ver com o facto que os lucros directos 

do turismo são vistos, tal como no parágrafo 5.3 também já foi mostrado. Segundo o esquema de 

Butler (citado em Murphy, 1985) isto é silent acceptance of something favored. Esta descrição não 

condiz completamente com a realidade porque apesar dos habitantes verem os benifícios do turismo, 

não consideram positivo terem de mudar para fora e o seu estilo de vida ter mudado de tal forma. Isto 

será elaborado no próximo capítulo. 

 

 

 

§ 5.8 Primeiras conclusões 

 

Desta primeira análise pode-se deduzir que a reacção propriamente dita dos habitantes de Itacaré 

não está directamente relacionada com o tipo de contacto segundo o modelo de Smith (1989). O 

facto de o turismo estar de tal forma geograficamente juntado, possibilita os habitantes de Itacaré 

isolarem-se e continuarem a vida do dia-a-dia tal como era antes. Que o turismo criou empregos 

parece ser a grande razão para ver as evoluções de forma positiva. A análise das situações típicas 

mostra porém que regularmente existe tensão, também causado por diferenças de cultura, mesmo 

que não haja má intenção dos partidos envolvidos. A reacção física propriamente dita dos habitantes 
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da vila mostra principalmente que antigas tradições são novamente vividas por interesse da 

comunidade, mas que ao mesmo tempo rituais como actividades religiosas são bloqueadas para 

gente de fora. 

 

Na conclusão que se segue, será elaborado sobre os factores que foram acima descritos, e de que 

maneira a criação de imagens e o tipo de contacto influenciam as reacções em relação ao turismo. 

Também a análise será colocada numa perspectiva mais ampla e serão apresentadas as restrições 

desta pesquisa. 
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Conclusões e discussão 

 

Neste capítulo serão dadas conclusões gerais e os resultados do capítulo anterior serão discutidos. 

Em seguida serão indicadas as restrições desta pesquisa e serão também apresentadas sugestões 

para pesquisa futura. 

 

A base para esta pesquisa sobre contacto cultural numa zona turística é dada com a antropologia do 

turismo em combinação com pesquisa anteriormente feita sobre comunicação intercultural. A 

combinação destes dois terrenos de pesquisa forneceu os meios para  a análise dos resultados da 

pesquisa de campo em Itacaré. Com a antropologia do turismo foi mostrado que uma comunidade 

local tem um nível de tolerância relativamente ao turismo, e que isto depende do tipo de contacto 

entre host e turista, e o ponto em que o host tem proveito das evoluções. Além disto foram 

apresentados um número de factores de influência que são co-determinantes. Se fala neste caso de 

o tipo de turista, o efeito de demonstração relacionado com globalização, a criação de imagens 

culturais e autenticidade, e por fim diferenças de cultura. Este conjunto pode criar uma determinada 

reacção da comunidade local em relação ao turismo. Para pesquisar a relação entre os factores de 

influência e reacção física da comunidade, foram elaboradas algumas perguntas essenciais, a saber: 

- Quais são as características dos turistas? 

- Que tipo de contacto ocorre? 

- Existe uma discrepância entre as ideias e o comportamento do indivíduo e da massa? 

o O que significam difusão geográfica e turismo neste todo? 

- Dá para encontrar diferenças entre diferentes grupos na comunidade? Se sim, o que leva a 

estas diferenças? 

- Até que ponto é desempenhado um papel por factores (externos)? Concretamente 

relativamente à criação de imagens culturais, autenticidade, medo de perda de cultura? 

- São criados problemas extra por causa de diferenças de cultura? Até que ponto é que isto 

tem a ver com a forma em que se lida com a situação propriamente dita? 

- Qual é a visão da comunidade host neste todo? Até que ponto é que esta visão diferencia de 

pesquisa anteriormente feita? Que papel activo desempenha a comunidade local 

relativamente ao turismo? 
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Como corpo de pesquisa para responder a estas perguntas fez-se pesquisa de campo em Itacaré, 

uma pequena vila no nordeste do Brasil onde o turismo evoluiu subitamente e tem vindo a crescer 

fortemente nos passados dez anos. Com a ajuda do método de pesquisa etnográfico foi coleccionado 

material através de entrevistas, inquéritos para turistas, observação e participação. 

 

Com a ajuda da pesquisa que a empresa de consultoria HVS International (2005b) fez sobre o 

turismo em Itacaré, complementado com os resultados do inquérito, foi criada uma imagem dos 

turistas em Itacaré. Se trata principalmente de turistas ocidentais que na sua estadia esperam luxo e 

conforto, mas que ao mesmo tempo querem experimentar a cultura e natureza locais. Podem ser 

distinguidos alguns grupos, dos quais o grupo de jovens Israelitas é o maior. O turista em Itacaré não 

pode ser traduzido directamente para o esquema de Smith (1989) em que ela tenta dividir turistas em 

sete categorias e a isso liga o impacto directo (veja as figuras 1.4 e 1.5). Além disso, a análise de 

Smith (idem) em relação a este impacto não leva em consideração muitos factores e é olhado 

somente para o número de turistas. 

 

Da teoria da antropologia do turismo é deduzível que o nível de tolerância da comunidade local em 

relação ao turismo depende dos anteriormente mencionados três factores, a saber o tipo de contacto, 

a vantagem do turismo e o ponto até o qual a comunidade local tem os meios para tratar 

autonomamente do turismo. Porém, no segundo parágrafo do primeiro capítulo foram chamados 

factores complementares que possivelmente também desempenham um papel e que não podem ser 

omitidos. Se a situação em Itacaré é analisada somente com a ajuda dos acima mencionados três 

factores, é de esperar que o nível de tolerância seja muito alto. Ou seja, o proveito do turismo para a 

comunidade local é muito alto, e segundo o modelo de Smith (1989) praticamente a inteira 

comunidade reside na zona de apoio indirecta do turismo, portanto distanciados, o que faz com que 

se possam afastar da agitação. O modo em que a comunidade de Itacaré conseguia tratar do turismo 

era muito baixa na fase inicial do turismo (não houve preparo nenhum) mas entretanto isto foi 

resolvido, há até acomodações e restaurantes a mais. Uma simples soma levará à conclusão que os 

habitantes deveriam ficar na categoria euphoria no Irridex de Doxey (citado em Murphy, 1985). 

Porém, Doxey (idem) indica que euphoria pode ser encontrado na fase inicial do turismo, todavia esta 

fase já passou depois de dez anos de turismo em Itacaré. Os resultados da pesquisa de campo 
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mostram que os habitantes em primeiro lugar realmente estão muito entusiasmados sobre o turismo, 

mas as situações típicas provam que também há muitas frustrações. Além disso, a reacção física da 

comunidade também não indica euforia (migração em massa para fora e fecho de partes da 

comunidade como a igreja para estrangeiros). Quer dizer que outros factores desempenham sem 

dúvida um papel. As situações típicas descritas dão uma imagem mais clara sobre isto. 

Principalmente diferença em poder (capital) e diferenças de cultura mostram ser importantes. 

Em relação ao primeiro, a saber diferença de poder, o efeito de demonstração e globalização têm um 

papel importante. É exactamente a riqueza dos turistas que os habitantes de Itacaré vêem à sua volta 

que cria uma consciência que o seu próprio poder de compra e processo material é menor. É porém 

difícil definir qual é a causa da comunidade local procurar cada vez mais produtos ocidentais. Em 

Itacaré são principalmente os jovens que adoptam os hábitos dos turistas, mas o que eles vêem nos 

turistas, também vêem indirectamente na televisão. A questão é portanto até que ponto estas 

evoluções não teriam sido iniciadas de qualquer forma pela abertura do mundo através da média, c.q. 

globalização. 

Diferenças de cultura ao contrário, mostraram ser mais óbvias na análise no capítulo 5. O carácter 

que foi com mais frequência ligado aos turistas tem a ver com insolência e egoísmo. Como na análise 

já foi mencionado, isto tem a ver com a cultura colectiva no Brasil e o valor que Brasileiros dão a 

contacto pessoal e a energia que é dada ao estabelecimento de relações. Além disto, Brasileiros 

evitam confrontos fortes e directos e nunca seguem directamente ao objectivo mas dão tempo para 

aprender a conhecer o parceiro de conversa. Isto faz com que turistas parecem rapidamente ser 

brutos. Por causa do posicionamento isolado que Itacaré sempre teve e o facto de muitos habitantes 

de Itacaré terem pouca experiência com pessoas de outras culturas, não ou quase não se pode falar 

de ao que Müller-Jacquier (2004) chama de cultural awareness, quer dizer a consciência da própria 

cultura e a consciência que pessoas de outras culturas são diferentes. Notável nisto é que um grupo 

cria mais irritações abertas que o outro. Os jovens Israelitas foram mencionados por muitos 

informantes como sendo um grupo de turistas desagradável que preferiam não ter. Diferenças de 

cultura desempenham um papel nisto, mas também o facto de estes jovens não gastarem dinheiro 

nenhum durante a sua estadia, faz com que o proveito que a comunidade local tem destes jovens é 

mínimo. Isto faz com que segundo o modelo de Butler (citado em Murphy, 1985) os habitantes de 

Itacaré sejam distantes para com os turistas com a ideia de se oporem activamente a uma coisa que 
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não querem. Esta acção activa não vai porém mais longe que distanciamento em interacções, não se 

pode falar de resistência aberta na forma de protestos ou agressão. 

Consequentemente estas diferenças de cultura e o comportamento dos turistas criam uma 

determinada imagem dos turistas para a comunidade local. Que os habitantes de Itacaré se 

comportam segundo isto é provado no parágrafo 5.4.2. em que é mostrado que empregados de lojas 

se tornam distantes e cínicos para com os turistas, enquanto que antes dos encontros negativos se 

fazia sempre conversa simpática. Isto está directamente relacionado com a categorização social que 

todos fazemos diariamente do mundo à nossa volta. Como no primeiro capítulo foi mostrado, o 

outgroup é visto como homogéneo o que o torna muito sensível à criação de imagens. Se depois da 

interacção com turistas é criada uma imagem negativa, turistas serão mais facilmente vistos como tal 

na sua totalidade. No momento em que isto prossegue no longo termo, pode haver consequências 

para a ambiência geral na vila. 

Da mesma maneira, turistas têm determinadas esperanças e imagens da comunidade de Itacaré. Já 

que turistas querem provar a cultura local, é interessante para os habitantes da vila abrirem a sua 

cultura no caso de quererem promover abertamente o turismo. Isto parece porém não ser o caso; 

deixa-se o turismo correr como corre e praticamente não são organizadas actividades especiais. 

Contudo é sim o caso que actividades que já estavam a ser desenvolvidas, são abertas para turistas. 

Exemplos disto são o grupo de teatro de Jorge ‘Rasta’ e o grupo de capoeira de Nero Bóia. Com isto 

são dados sinais de boa intensão para com os turistas. 

Esta criação de imagens recíproca e as iniciativas para partilhar a cultura com os turistas também 

chama a atenção à questão da autenticidade. Chambers (2000) indicou que culturas são formadas 

por influências e mistura, não por isolamento, e que por isso autenticidade tem de ser vista como a 

escolha autónoma da comunidade para seguir um determinado caminho, e não focar artificialmente o 

passado. Os habitantes de Itacaré fazem ambos: é dada nova vida a antigas tradições mas também 

vão em frente. Visto como isto não é feito para satisfazer os turistas, mas principalmente para 

aumentar e manter o próprio valor, a cultura nunca será menos autêntica. É que o núcleo de uma 

cultura é situada no que Hofstede (1991) chama de valores, o meio do Diagrama de Alho; isto não 

exclui que certas expressões culturais possam mudar. Esta autenticidade contribui a uma ambiência 

positiva na comunidade e a uma relação positiva com os turistas já que estes não têm expectativas 
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falsas por causa de uma eventual ‘peça de teatro’ que é produzida pela comunidade. O nível de 

tolerância não será portanto negativamente influenciado por isto. 

O primeiro factor de influência na relação entre host e turista é o tipo de contacto. Já foi clarificado 

que o modelo de Smith (1989) não chega na análise deste contacto. Apesar de os informantes terem 

sido claramente divididos em habitantes do núcleo turístico, da zona directa e indirecta de apoio, isto 

mostrou não ter grande influência na maneira em que há contacto com os turistas e o nível de 

tolerância que têm diante ao turismo. A razão é facilmente atribuída à estrita divisão entre o núcleo 

turístico e as zonas de fora e o facto de praticamente todos os informantes viveram em bairros 

periféricos. Apesar de portanto quase todos terem lucro directo do turismo através de emprego, 

também quase todos conseguem afastar-se diariamente da agitação. Uma distinção com a ajuda do 

trabalho mostrou fornecer melhores meios na relação directa e o contacto que existe com os turistas. 

No capítulo 4 a questão já foi colocada relativamente ao ponto em que realmente há contacto entre 

host e turista, ou seja no sentido qualificativo. Mostrou-se que somente professores de surf e guias de 

turistas entram de forma intensiva em contacto com turistas e são exactamente estes informantes que 

têm um nível de tolerância muito alto para com o turismo. É que estes vêem turistas de perto e os 

conhecem como pessoa, não como parte da massa do turismo. Com isto o factor essencial na 

reacção física da comunidade não é o contacto em sentido quantitativo, mas é justamente a 

qualidade que faz a diferença. 

Por fim, o nível de tolerância da comunidade local é testado fortemente pela política da câmara. Má 

gestão e má manutenção da vila fazem com que habitantes de Itacaré questionem para o que tudo 

serve. Além disso, por causa do mau preparo à vinda do turismo, os nativos desaparecem cada vez 

mais para a camada social mais baixa o que é o resultado do facto de apesar de os meios para 

atender ao turismo estarem presentes, estes estarem nas mãos de pessoas de fora. 

 

A conclusão geral é que a relação entre host e turista e a reacção física que a comunidade local tem 

a isto, não depende somente dos anteriormente assumidos três grandes factores (contacto, lucro e 

meios de atendimento), mas que dentro da comunidade factores decisivos estão presentes que 

podem criar grandes diferenças entre grupos dentro da comunidade. Principalmente diferenças de 

cultura mostram ser de especial influência. De essencial importância nisto são as diferenças dentro 

da comunidade. Dependendo do individuo factores têm outro peso e tanto uma situação como o 
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turismo em geral serão julgados de forma diferente. Não se pode portanto falar de um nível de 

tolerância dentro da comunidade. Com isto não é só dado um quadro mais amplo, mas também é 

construída uma ponte entre a antropologia do turismo e estudos sobre contactos culturais. 

 

 

Restrições desta pesquisa 

 

O método usado nesta pesquisa implica logo as primeiras restrições desta pesquisa. Como no 

capítulo Método já foi indicado, o pesquisador desempenha um papel central na pesquisa etnográfica 

e não se trata da colecção de dados objectivos, mas precisamente da opinião subjectiva dos 

informantes. O modo em que estes resultados são usados é por definição susceptível a quadros 

cognitivos, emocionais e morais do pesquisador. Eu tentei relatar as histórias que me foram contadas 

e o momentos que observei da maneira mais objectiva possível. Com isto é indicado uma segunda 

restrição, a saber os próprios informantes e a escolha destes. Dependendo dos informantes os 

resultados são outros, exactamente por isso tentei juntar um grupo de informantes o mais diverso 

possível com homens, mulheres e jovens, pessoas com e sem educação, membros de grupos étnicos 

diferentes, representantes de diversos empregos, et cetera. No final todos estes grupos estão 

representados.  

Por fim, a presença do etnógrafo, ou com outras palavras, a minha presença como pesquisador, pode 

ter sido de influência nas situações e/ou nas histórias que pessoas me contaram. Pela concordância 

na língua Portuguesa não houve restrições linguísticas e pude envolver-me totalmente na 

comunidade. Porém, foi-me falado por um informante que pessoas talvez não ousam ser totalmente 

honestas sobre a sua opinião sobre o turismo já que não querem falar mal. Isto condiz com o que Gil, 

um dos informantes, me disse, a saber que os habitantes de Itacaré têm de ser simpáticos para com 

os turistas porque lhes devem tanto. É possível que pessoas não queiram falar mal de uma coisa que 

melhorou a sua qualidade de vida. Apesar de isto ser uma possibilidade, é exactamente o método 

usado variado que exclui que os resultados tenham sido monotonamente influenciados por isto. Este 

método de triangulação na forma de participação, observação e entrevistas, fez com que de um lado 

a voz da comunidade tenha sido mostrada, mas que de outro lado o pesquisador tenha podido olhar 

de forma objectiva para o que realmente se passa. 
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Sugestões para pesquisa futura 

 

Esta pesquisa fornece uma boa base para pesquisa sobre contactos interculturais numa zona 

turística. Pesquisa futura pode focar muitos terrenos. Uma primeira possibilidade é dentro do mesmo 

contexto turístico fazer uma pesquisa sobre a comunicação intercultural em primeira mão. Isto pode 

por exemplo ser feito dentro da disciplina da comunicação na forma de análise de discurso, em que é 

olhado a nível micro para como a comunicação entre host e turista decorre, e com a ajuda disso 

procurar expressões culturais específicas concretas que são significantes para a interacção.  

Além disso, esta pesquisa pode ser comparada com pesquisa etnográfica numa ou mais zonas 

turísticas diferentes para ver se certos problemas reaparecem, e para analisar até que ponto níveis de 

tolerância têm aspectos globais. 

Além das possibilidades descritas, esta pesquisa pode ser elaborada em direcção à psicologia e 

todas as outras disciplinas de pesquisa interligadas com a pesquisa sobre comunicação intercultural. 

Também pode ser feita pesquisa dentro da ciência social com o objectivo de criar uma lista de best 

practices para governos (locais) que têm a ver com tais situações. 

A directa continuação desta pesquisa é a análise da situação em Itacaré dentro de, por exemplo, 

cinco anos para analisar as consequências a longo termo do turismo, e especificamente para o 

alternado olhar dos habitantes para estrangeiros e a maneira em que lidam com a discrepância entre 

a própria cultura e a do turista. 
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Epílogo 

 

 

Em que direcção irão as evoluções em Itacaré nos próximos anos, dependerá em grande parte das 

eleições municipais em Outubro de 2008. Depois de uma directoria que iniciou a construção da 

estrada em 2008 e dois termos políticos em que decisões tomadas não parecem estar directamente 

ligadas às oportunidades que o turismo trás à comunidade, é esperar para ver o que vai acontecer. 

Há muitos candidatos para as eleições em Outubro. O partido PT é o mais forte a meio de 2008. O 

partido é lidado por Danilo Reis, o filho do prefeito que deixou construir a BA-001. Apesar da sua 

jovem idade há muito confiança nele por causa dos seus estudos universitários, experiência e ligação 

com o povo. Espera-se que este candidato dê mais esforço em melhorar a educação e oportunidades 

dos nativos de Itacaré. Além disso, problemas como a criminalidade e a má manutenção da vila 

seriam fortemente tratados. Depois do actual prefeito, Jarbas Barbosa Barros, ter sido julgado por 

corrupção e afastado do seu cargo temporariamente, os habitantes de Itacaré estão ansiosos para 

uma nova gestão que leve em consideração as necessidades que existem dentro da comunidade. 

Com a construção do novo resort Arapuru, que espera receber 80 porcento dos estrangeiros, Itacaré 

terá muita atenção da média internacional. Um tal hotel é único no Brasil e chamará muito a atenção 

de jornalistas estrangeiros. Além de turistas também novas pessoas da região à procura de trabalho 

serão atraídas por este projecto. No futuro será portanto cada vez mais importante preparar a 

comunidade à irreversível presença do turismo com a ajuda de boa gestão. Dentro da própria 

comunidade esta consciência está cada vez mais presente e jovens vêem a relevância de uma boa 

educação que pode ser usada para o benefício da vila (em vez de lá fora onde se pode ganhar mais 

dinheiro). 

Apesar de neste momento os habitantes de Itacaré conseguirem encontrar uma boa distância física 

do turismo, não é impossível que a fronteira entre o núcleo turístico e a zona residente dos nativos 

desapareça cada vez mais. Para prevenir frustrações e mais migração, a comunidade nativa tem de 

ter a possibilidade de se exprimir cultural e profissionalmente dentro dos quadros que são 

considerados familiares. Uma combinação entre a preservação de auto-estima e comprometimento 

político é essencial neste todo. 
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ANEXOS 

 



 II 

Anexo 1  Inquérito16
 

 

Tourism in Itacaré  

Age:_________ 
Country of origin:_____________________________________ 
Level of education:____________________________________ 
 
How long are you staying in Itacaré?________________ 
With how many people did you come here?________ 
With whom did you come here?  

�Partner 
�Friends  
�Family  
�Work colleagues  
�Other:________________________________________________________ 

Have you been in Itacaré before? �Yes/ �No 
 
Why did you come to Itacaré?  
 �Passing by to visit 
 �Holiday 
 �Work 
 �Study 
 �Other: ______________________________________ 
 
Did you arrive in Itacaré: � through a travel agency [�foreign / �local] / � on your own initiative? 
 
Did you book your stay in advance? �Yes/ �No 

 
Where are you staying? 
 �Pousada owned by locals 
 �Pousada owned by foreigners 
 �(Eco) Resort 
 �Apartment 
 �Camping 
 �Other:________________________________________________________ 
 
Are you visiting: �the rest of Brazil / �exclusively Itacaré (and its surroundings)? 
 
Why did you come specifically to Itacaré? [more than one answer possible] 
 �Surfing 
 �Capoeira 
 �Ecotourism 
 �Its culture 
 �Its nature 
 �Other:____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
What do you do during your stay? [more than one answer possible, please specify your answer writing 
the amount of time you spent at it by placing: ++/+/+-/-] 
 �Surf 
 �Relax at the beach 
 �Practice capoeira 
 �Take guided tours – �provided by locals / �provided by foreign tourism agencies 

                                                
16 Esta é a versão para os turistas internacionais. A versão em Português é igual sem a pergunta sobre o conhecimento da 

língua.  



 III 

 �Other:____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Do you: �eat at local restaurants and bars / �prepare your own meals? 
 
Do you go to bars in the evening? �Yes / �No 

If yes, how many nights a week:_________ 
 
Do you speak Portuguese? �Yes well / �Yes a bit / �No not at all 
 If yes, where did you learn:________________________________________ 
 Why did you learn: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Do you interact with locals of Itacaré?  

�Yes, as much as I can 
�No, I stay to myself 
�Only when necessary (for example shops) 

If yes, have friendships occurred from these encounters? �Yes / �No 
 
Do you interact with other foreigners you did not know before?  

�Yes  
�No 

If yes, have friendships occurred from these encounters? �Yes / �No 
 
 



 IV 

Anexo 2  Resultados inquérito 
 
Grupo 1, perfil geral: 

Your age

3%

54%
30%

13%

< 20

21 - 30

31 - 40

> 41

 

Country of origin

38%

13%10%

10%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

3% Brazil

Netherlands

Israel

Germany

Norway

France 

Greece

Zweden

Canada

Argentina

England
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Level of education

10%
3%

44%

43%
High school

Curently student

Mid-high

Superior

 

 

Grupo 2, duração e tipo de estadia: 

How long are you staying in Itacaré?

38%

45%

3%

14%

Less than a week

One to two weeks

Three to four weeks

More than one month

 

With how many people have you come?

42%

31%

10%

17%
0%

1

2

3

4

> 4

 



 VI 

With whom did you come here?

37%

47%

13%

0%

3%

Partner

Friends

Family

Work Colleagues

Other

 

Have you been to Itacaré before?

24%

76%

Yes

No

 

Why did you come to Itacaré?

13%

77%

3%
7% 0%

Passing by to visit

Holiday

Work

Study

Other
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Did you arrive in Itacaré..

23%

77%

through a travel agency

on your own iniciative

 

Where are you staying?

49%

24%

10%

14%

3%
0%

Pousada owned by locals

Pousada owned by foreigners

(Eco) Resort

Apartment

Camping

Other

 

Did you book your stay in advance?

73%

27%

Yes

No

 



 VIII 

Are you visiting…

46%

54%

the rest of Brazil

exclusively Itacaré

 
 
Grupo 3, contacto com a comunidade local: 

Why did you come especifically to Itacaré?

26%

9%

20%
9%

32%

4%

Surfing

Capoeira

Ecotourism

Its culture

Its nature

Other

 

What do you do during your stay?

19%

58%

19%

4%

Surf

Relax at the beach

Take guided tours

Other

 



 IX 

Do you eat…

85%

15%

at local bars and restaurants

your own prepared meals

 

Do you go to bars in de the evening?

81%

19%

Yes

No

 

If yes, how many nights a week?

40%

15%

45% One or two

Three or four

More than four

 



 X 

Do you speak Portuguese?

17%

22%
61%

Yes, well

Yes, a bit

No, not at all

 

Do you interact with locals of Itacaré?

67%

10%

23%

Yes, as much as I can

No, I stay to myself

Only when necessary

 

If yes, have friendships occurred from there encounters?

59%

41%
Yes

No

 



 XI 

Do you interact with other tourists you did not know before?

77%

23%

Yes

No

 

If yes, have friendships occurred from these encounters?

52%
48% Yes

No

 
  

 

 



 XII 

Resumo 

 

Esta tese apresenta a reacção ao turismo dos habitantes da vila Brasileira de Itacaré. Nesta vila o 

turismo cresceu de forma explosiva depois da construção da estrada que lida à cidade em 1998. Com 

a ajuda de pesquisa etnográfica de campo foi pesquisado de que forma a comunidade lida com o 

contacto cultural e como este contacto se passa. Nisto foram levados em especial consideração 

determinados factores como a criação de imagens, globalização e diferenças de cultura. Este 

contacto cultural foi colocado num quadro mais amplo de circunstâncias sociais e políticas presentes 

na vila. Com a ajuda de entrevistas qualificativas, observação e participação os resultados foram 

coleccionados. Na análise certas situações típicas estão centrais em que com a ajuda da teoria foram 

procurados temas relevantes. Isto é um foque bottom up em que os resultados obtidos servem como 

ponto de partida. Esta pesquisa mostra que o nível de tolerância da comunidade local não é somente 

determinado pelos anteriormente assumidos variáveis: o tipo de contacto entre o turista e a 

comunidade local, o seu proveito do turismo e o ponto em que a comunidade tem os meios para lidar 

com o turismo. Factores externos como politica e criminalidade mostram ser essenciais mas 

principalmente também diferenças de cultura mostram ser por grande parte determinante na maneira 

em que a comunidade local lida com o turismo. A essência disto é que não toda a comunicação 

intercultural é igual. Para diferentes membros da comunidade há outros níveis de tolerância, 

dependendo do valor que estes dão aos diferentes factores. Esta pesquisa pode ser prosseguida em 

várias áreas. Assim podem estes temas ser usados de uma forma mais ampla, por exemplo noutras 

áreas turísticas. Com a ajuda de pesquisa baseada em outras disciplinas académicas podem ser 

formados best practices para governos locais. Além disso, pode-se olhar a nível micro (por exemplo 

com a ajuda de análise de discurso) para a comunicação intercultural entre turistas e habitantes da 

comunidade local. Por fim, uma repetição desta pesquisa em Itacaré daqui a alguns anos, pode dar 

uma imagem das consequências do turismo para as ideias da comunidade local no longo termo. 

 

 

 

 


