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Esse trabalho busca analisar o processo turístico brasileiro após a década de 1960, quando este se 

tornou um empreendimento capitalista com alta lucratividade Ênfase especial será destinada ao 

desenvolvimento turístico dos sítios urbanos preservados a partir de significativas alterações em seus 

territórios e a construção de um discurso sobre a geração de recursos oriundos dessa atividade para a 

preservação do patrimônio cultural no Brasil. O desenvolvimento relativamente recente do turismo 

como área objeto de pesquisa e a falta de uma maior preocupação em registrar e manter dados sobre 

sua realização apresentam grandes desafios aos pesquisadores do tema. No entanto, isso não nos 

impede de acompanhar significativas alterações em seu desenvolvimento, derivadas, sobremaneira, 

das formas de expansão do capitalismo no Brasil e da atuação da sociedade política e de associações 

empresariais na atividade turística. Nesse trabalho, buscamos analisar esse processo a partir das 

legislações, acordos e subsídios para o setor, analisados como resultado das diversas pressões de 

associações do empresariado brasileiro ligado a essa atividade produtiva no período compreendido 

entre os anos de 1966, quando foi criada a Embratur e o ano de 1988, quando a atividade turística 

recebe significativo destaque na Constituição.  
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Deslocamentos espaciais com o objetivo de lazer, visando o retorno ao seu lugar de origem e 

que ocorrem de maneira sistemática a partir quando esta atividade transformou-se em um 

empreendimento capitalista organizado: dentre muitas possíveis, cunhamos essa definição para o 

turismo. Buscamos, assim, fugir das freqüentes acepções que consideram turismo como um fenômeno 

espontâneo e inerente aos seres humanos com origens tão remotas, capazes de incluir as viagens que 

ocorrem pelas mais variadas motivações antes mesmo ao século XIX . 

Para compreender o desenvolvimento do turismo brasileiro, recorremos à ainda escassa 

bibliografia e a fontes1 capazes de esclarecer alguns de nossos principais questionamentos a esse 

                                                
1Dentre as fontes utilizadas selecionamos legislações sobre a atividade turística; documentos e estudos produzidos pela 
EMBRATUR ; relatórios elaborados por órgãos classistas de empresas ligadas ao setor turístico; documentos produzidos 
por organismos internacionais que atuam na preservação cultural e no desenvolvimento turístico etc. 



 2 

respeito. O pequeno número de obras sobre o tema, aliado à dificuldade de acesso à documentação 

sobre tal atividade, inclusive na EMBRATUR - empresa pública criada com o propósito de 

desenvolvê-la e regulamentá-la – representa um problema objetivo a ser enfrentado por todos aqueles 

que desejam analisar essa temática. Tais características refletem o desenvolvimento relativamente 

recente da área e a falta de uma maior preocupação em registrar e manter dados sobre sua realização. 

No entanto, isso não nos impede de acompanhar significativas alterações em seu desenvolvimento, 

derivadas, sobremaneira, das formas de expansão do capitalismo no Brasil e da atuação da sociedade 

política e de associações empresariais na atividade turística. Parte desse processo pode ser 

recuperado, por exemplo, quando acompanhamos legislações, acordos e subsídios para o setor, 

analisados como resultado das diversas pressões de associações do empresariado brasileiro ligado a 

essa atividade produtiva nos períodos em que as diferentes regulamentações foram criadas.  

Dessa forma, observamos a formação de associações empresariais de classe atuantes nesse 

setor, como a Sociedade Brasileira de Turismo, em 1923 - a qual três anos depois associou-se a 

agências internacionais e passou a se chamar Touring Clube do Brasil; Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH), fundada em 09 de novembro de 1936 e a Associação Brasileira de 

Agentes de Viagens (ABAV) fundada em 28 de dezembro de 1953.  

  A partir de uma matriz gramsciana, entendemos o Estado de forma ampliada como o 

somatório da sociedade civil e da sociedade política  

 
Estamos sempre no terreno da identificação de Estado e Governo, identificação que 
é, precisamente, uma reapresentação da forma corporativo-econômica, isto é, da 
confusão entre sociedade civil e sociedade política, uma vez que se deve notar que na 
noção geral de Estado entram elementos que devem ser remetidos à noção de 
sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que Estado = sociedade política 
+ sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção (GRAMSCI, 1999, 
p.244-245). 

 

Buscamos, então, compreender algumas das instituições de desenvolvimento do turismo 

criadas no interior do Estado brasileiro (em sentido estrito) como espaços privilegiados para a atuação 

dos grupos ligados ao turismo, que buscam através da aparente neutralidade do Estado impor suas 

visões de mundo sobre essa atividade, agindo como sociedade civil como aparelho privado de 

hegemonia.  

Na década de 1930, ocorreu a primeira menção legal sobre a atividade turística no Brasil. O 

Decreto-Lei número 406 de 1938, que dispunha sobre a entrada de estrangeiros em território nacional, 

restringia a venda de passagens aéreas e marítimas às agências autorizadas pelo Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. De acordo com Joandre Antônio Ferraz (1992, p.31), tal permissão 

também deveria ser obtida pelas operadoras turísticas e estava sujeita à comprovação de um capital 
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mínimo. Podemos situar a nova obrigatoriedade como uma das formas de controle estatal, exercidas 

durante a ditadura varguista que, ao restringir o número de agências de viagens em atuação, 

aumentava o controle sobre o embarque e, principalmente o desembarque de estrangeiros em 

território brasileiro, vistos como ameaças ao regime autoritário da época.  

Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, durante a 

Ditadura Estado-Novista de Vargas, a atribuição de regulamentação de tais agências, antes ligada ao 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passou para esse novo departamento, mais 

especificamente, para uma divisão criada em seu interior que passou a ser denominada de Divisão de 

Turismo (FERRAZ, 1992, p.32). De 1940 até a extinção do DIP, em 1945, a realização de excursões 

ficaria condicionada à autorização prévia desse órgão regulador do turismo brasileiro que funcionou 

ainda, por um ano, no interior do Departamento Nacional de Informações, sendo finalmente extinto, 

em 1946, com o fim da ditadura varguista (FERRAZ, 1992, p.32). 

Paralelamente ao desenvolvimento de legislação e da sucessão de órgãos responsáveis pela 

atividade turística no Brasil, acompanhamos ainda a regulamentação das férias. O Decreto nº 23.103, 

de 19 de agosto de 1933 estabeleceu a concessão de férias aos trabalhadores urbanos filiados a 

sindicatos oficiais, segundo o modelo de sindicalismo corporativo implantado nesse momento. Tal 

decreto foi acompanhado por medidas de incentivo à atividade turística oriundas de algumas 

associações empresariais que passaram a oferecer a seus funcionários e familiares a possibilidade de 

estadas a baixo custo em colônias de férias criadas em alguns balneários brasileiros, com diárias que 

poderiam ainda ser financiadas e descontadas em seus salários em um grande número de parcelas. 

Desde o ano de 1948, o Serviço Social do Comércio (SESC) inaugurou colônias de férias2, em 

diversas partes do território brasileiro, consideradas "áreas especiais para o desenvolvimento dessa 

atividade", especialmente no Sudeste e no Nordeste do país, oferecendo possibilidades de viagens a 

baixo custo para trabalhadores do comércio em suas férias. 

Desde então, o número de estabelecimentos desse tipo cresceria. Financiados por entidades 

como o SESC, ou mesmo por associações ou sindicatos representativos de categorias de 

trabalhadores, o ato de viajar de férias com a família e também de se hospedar fora da residência de 

parentes, tornava-se, aos poucos, um novo hábito para algumas categorias de trabalhadores urbanos 

brasileiros. Tal atividade, no entanto, restringia-se a alguns poucos balneários atendidos por serviços 

de transportes coletivos, uma vez que a grande indústria automobilística e a políticas de construção 

das grandes rodovias nacionais ainda não dominavam o cenário nacional. O estímulo ao pequeno 

                                                
2 No ano de 1948 foi inaugurada a Colônia do SESC em Bertioga (SP); em 1952, foi inaugurada a Colônia do SESC em 
Petrópolis (RJ); em 1954, a Colônia do Sesc em Iparana (CE); em 1956 o mesmo aconteceria em Garanhuns (PE), assim 
como em diversos estados brasileiros nas décadas seguintes. Cf. TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Viagem na memória: guia 
histórico das viagens e do turismo no Brasil. São Paulo: Senac, 2000. 
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turismo rodoviário vinha, principalmente, de organizações como o Touring Clube do Brasil que 

organizava periodicamente viagens automobilísticas a destinos pouco conhecidos. 

Em 1951, as agências de turismo voltaram a ser reguladas por um órgão estatal, dessa vez, no 

interior do Departamento Nacional de Imigração, uma vez que as viagens internacionais 

movimentavam grande parte da economia desse setor. Paralelamente, observamos os primórdios da 

organização das agências brasileiras de viagem, em especial a partir do ano de 1953, quando foi 

criada a ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagem) e realizado o primeiro Congresso 

Nacional de Turismo em Campos do Jordão. 

Em 1958, foi instituída a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur), concebida como 

“órgão de consulta e execução em matéria de turismo, subordinada diretamente à presidência da 

República. Sobre esse órgão, Joandre Ferraz afirma que: 

 
A Combratur tinha composição colegiada, com participação empresarial, em início 
minoritária e, depois, majoritária, com atribuições amplas de coordenação das atividades 
destinadas ao desenvolvimento do turismo interno. O Decreto no. 48.126, de 19 de abril de 
1960, aprovou seu regimento, quando ampliou a mencionada participação empresarial. 
(FERRAZ, 1992, p.32). 

 

Dessa forma, os empresários do setor turístico e até mesmo associações comerciais passaram a  

representar-se fisicamente no interior da administração brasileira federal e até estadual, um forte 

indício da ampliação de sua capacidade de aparelhamento no interior do Estado Brasileiro (em 

sentido restrito) enquanto sociedade civil. A principal mudança em relação aos períodos anteriores diz 

respeito às novas formas de organização do setor turístico no Brasil. Para além de aprovar suas 

demandas, expressas nas restrições à comercialização de produtos turísticos, grandes empresas de 

hotelaria, transportes e agenciamento de viagens puderam, a partir de então, influenciar de forma mais 

decisiva os rumos da política nacional para o turismo, principalmente através da presença de seus 

representantes na nova comissão criada.  

Além de demonstrar a crescente organização dos empresários do setor turístico, o decreto de 

criação da Combratur foi o primeiro a tratar da questão da preservação de bens culturais, indicando o 

início do processo de desenvolvimento do turismo nos sítios urbanos brasileiros preservados. Dentre 

os fatores que contribuíram para a expansão do turismo brasileiro nesse momento podemos destacar o 

desenvolvimento internacional da atividade turística, a abertura das rodovias em grande parte do 

território brasileiro como parte do projeto desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck, o incremento 
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dos transportes aéreos comerciais3 e o aumento da urbanização brasileira com a absorção de mão-de-

obra advinda das zonas rurais.  

No ano de 1966, nos primeiros anos da a Ditadura Militar, a Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR) foi criada, com o objetivo de desenvolver políticas de incentivo ao turismo em uma 

estrutura semelhante à extinta Combratur e, além disso, melhorar a imagem do país no exterior, 

abalada pelo golpe militar e pelas violências cometidas a partir de então (SILVEIRA, s.d.).  

Além disso, em fins da década de 1960, observamos a consolidação de um mercado de bens 

culturais no Brasil (ORTIZ, 1994)  destacando-se em nosso estudo novas formas de organização do 

setor turístico com a expansão de grandes empreendimentos de hospedagem e transporte aéreo 

internacionais e a difusão da padronização de pacotes de viagem por grandes operadoras de turismo. 

Nesse novo contexto, a nova agência possuí em seus quadros importantes nomes da iniciativa privada 

nos ramos hoteleiro, da aviação civil e das agências turísticas. Se, de acordo com a legislação 

brasileira sobre o turismo, as políticas públicas eram de responsabilidade do Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur), na prática, a execução dos principais planos de desenvolvimento turístico ficava a 

cargo da EMBRATUR, que se tornou responsável pelos principais programas, estudos e pelos 

subsídios e financiamentos da área. (TRIGO, 2000). 

Possuindo a finalidade de sistematizar dados sobre o turismo, a EMBRATUR desde sua 

criação, permaneceu sediada na cidade do Rio de Janeiro, principal entrada de estrangeiros, até o ano 

de 1991 quando sua sede deslocou-se para Brasília e transformou-se em um autarquia. Desde sua 

criação, a EMBRATUR consagrou-se como um importante espaço de organização do empresariado 

do setor. Este, no entanto, não era seu único fórum de reunião e atuação. A Confederação Nacional da 

Indústria e a Confederação Nacional do Comércio produziram periódicas discussões sobre o tema e 

fizeram-se representar com a nomeação de alguns de seus associados para alguns dos quadros mais 

importantes das agências estatais de turismo (RELATÓRIO, 1967, p.49-50).  A indefinição sobre o 

pertencimento da atividade turística ao setor industrial ou de prestação de serviços levou, no entanto, 

a uma certa pulverização dos empresários do turismo em associações classistas, mas na EMBRATUR 

havia espaço para a superposição de seus interesses.  

Em discursos e documentos oficiais, muitos dos empresários do setor e demais integrantes das 

novas agências frisaram a importância do novo momento originado a partir do Decreto-lei no. 55/66 

que teria permitido a formulação de políticas nacionais de turismo. Em documento produzido pela 

Reunião Oficial de Turismo de 1972, encontramos a seguinte afirmação: 

 

                                                
3 No ano de 1927 foram criadas as primeiras companhias aéreas em território brasileiro: a Viação Rio-Grandense S.A e o 
Sindicato Condor. Já no ano de 1947 o Brasil liderava a aviação comercial na América Latina e entre os anos de 1969 a 
1973, o transporte comercial do país teve um crescimento médio anual de 20%. (TRIGO, p.81-97)  
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A história do turismo no Brasil pode ser definida em duas fases: antes e depois do advento 
do decreto-lei número 55/66. A primeira fase é romântica e empírica. Muita gente 
querendo fazer alguma coisa, mas sem saber como. Daí, medidas esparsas, isoladas, 
desordenadas. Faltava uma diretriz segura. Havia motivação, mas faltava coordenação, 
planejamento central, unificação de idéias e propósitos. (...) A segunda fase parte de uma 
concepção racional, estruturada em órgãos ou entidades coordenados e interdependentes e 
constituindo parte integrante de uma estrutura global de planificação e formulação de 
políticas nacionais.(EMBRATUR, 1977) 
 
 

O documento final da Reunião do Sistema Nacional de Turismo de 1977 afirmava a existência 

de uma clara separação entre as funções do poder público e da iniciativa privada, cabendo ao 

primeiro estabelecer as linhas da política de turismo e os mecanismos eficazes para sua 

implementação e à iniciativa privada “a responsabilidade maior de dar vida à política nacional de 

turismo”. No entanto, nesse mesmo encontro, podemos assinalar a presença de representantes de 

secretarias municipais e estaduais de turismo, de Superintendências, do IPHAN, da EMBRATUR e 

do CNTUR, e ainda a participação de 20 diretores de instituições financeiras, 5 representantes de 

empresas de turismo, 19 representantes de empresas de transporte, 19 representantes de associações 

hoteleiras e similares, 3 representantes de associações comerciais e ainda 5 observadores ligados a 

instituições de ensino de turismo (EMBRATUR, 1977, p.77-105). De acordo com a mesmo 

documento produzido a partir do encontro de 1977, a iniciativa privada através de seus 

representantes, ofereceria “uma colaboração dinâmica, responsável e patriótica, capaz de colocar-se acima 

dos interesses passageiros – ou de caráter meramente episódico, para servir verdadeiramente ao país”. 
(EMBRATUR, 1977, p.2) 

 A construção de um consenso sobre a necessidade do desenvolvimento do turismo brasileiro 

passava pela definição das agências estatais de turismo como de interesse coletivo, em uma matriz 

liberal, através da qual o Estado é apresentado como uma organização acima da sociedade civil e, 

portanto, isenta das disputas em seu interior. No entanto, ao aprofundarmos nossa análise, 

identificamos que muitos dos presidentes da EMBRATUR foram grandes empresários do turismo, 

além de membros ou até dirigentes das mais importantes associações empresariais nacionais, 

conforme podemos demonstrar no quadro abaixo: 
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QUADRO I 

Perfil dos presidentes da EMBRATUR - Décadas de 1960, 70 e 80 

 

 
Presidente Período Trajetória 

Joaquim Xavier Silveira 1966-1971 Membro da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro; secretário de 
comércio do Ministro da Indústria 
e Comércio. 

Carlos Alberto de Andrade Pinto 1971 Ex-chefe da Divisão Econômica do 
Instituto Brasileiro do Café (IBC); 
Diretor de Comércio do IBC; 
Assessor do Ministério da Fazenda 
para assuntos de café (1967 a 
1970); Membro do Conselho 
superior de Economia da FIESP  

Paulo Manoel Protássio 1971-1975 Advogado, Ex-presidente da 

Associação Comercial do Rio de 

Janeiro, membro da Associação 

brasileira das empresas comerciais 

exportadoras. 

Said Farhat 1975-1979 Empresário; antigo proprietário da 
revista Visão. 

Miguel Colassuonno 1979-1984 Economista; Ex-Secretário de 
Economia e Planejamento do 
governo de São Paulo (1971 a 
1973); Ex-prefeito de São Paulo 
(1973 a 1975); Coordenador de 
planejamento do governo Geisel; 
Secretário do governo Maluf.  

Hermógenes Teixeira Ladeira 1984-1985 Empresário mineiro do setorde bebidas. 

Joaquim Afonso MacDowell Leite de Castro 1985-1986 Deputado estadual do Rio de Janeiro 
(1963 a 1967) 

João Dória Júnior  

1986-1988 

 
Empresário; Ex-diretor da rede 
bandeirantes de televisão; 
secretário de turismo e presidente 
da Palistur em São Paulo. 

 

Fontes: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós-30. Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 2001; Informativos da 
EMBRATUR; ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO. Nomes que fazem a nossa história. Mimeo. Sítios 
eletrônicos tais como www.camara.gov.br; www.fiesp.org.br.  
 

 

Para além de regulamentar as atividades turísticas, os órgãos federais de turismo foram 

responsáveis pelas políticas de financiamento e subsídio da área. Destacamos aqui as isenções fiscais 

concedidas a hotéis em construção até o ano de 1971 que poderiam atingir o limite de 50% de 

desconto; a criação do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) nesse mesmo ano; e o Fundo de 

Investimento Setorial de Turismo (FISET), em 1974 com verbas provenientes de dotações 
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orçamentárias da União e do orçamento da EMBRATUR, de seus rendimentos, auxílios, doações e 

contribuições de entidades privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras (PALESTRA, 1969). A 

partir de então, essa autarquia concedeu empréstimos a juros baixos e incentivos fiscais para a 

construção de hotéis instalados em determinadas regiões do Brasil, mais especificamente, no Norte e 

no Nordeste. 

Em um primeiro momento, esse sistema de incentivos atraiu, principalmente, grupos 

internacionais que se implantaram no Rio de Janeiro e em São Paulo, permitindo a incorporação do 

Brasil ao mercado internacional de turismo e acelerando o processo de acumulação capitalista e a 

expansão do setor (PAIVA, 1955, p.56).  

 Grande parte dos incentivos financeiros e fiscais concedidos pela EMBRATUR foi utilizado 

pela rede hoteleira (Embratur, 199?, p.11). A legislação turística brasileira concedia deduções de até 

50% do imposto de renda para pessoas jurídicas interessadas na construção, ampliação ou reforma de 

hotéis (SILVEIRA, s.d.). 

Essa empresa deveria ainda classificar os empreendimentos turísticos em categorias de 

conforto e serviços oferecidos, promover as atrações turísticas nacionais, criar novos atrativos 

turísticos e, ainda, incentivar o turismo interno - preocupação crescente a partir da década de 1970 

(EMBRATUR, 1972). Após a Reunião Oficial de Turismo, promovida por essa instituição no ano de 

1972, tal objetivo tornou-se inclusive o objeto de uma campanha publicitária, cujas linhas mestras 

podem ser aqui resumidas.  

 

 

A campanha objetiva criar a mentalidade do turismo interno. Cremos que o ponto de 
partida é incutir a classe A, a que dita moda, que fazer turismo no próprio país 
também é status. (...) Há ainda, a intenção de despertar nas pessoas um certo 
sentimento de culpa, ou mesmo de vergonha, 
 pelo fato de não conhecerem certos lugares e coisas que vez por outra são citados 
nas conversas, inclusive as sofisticadas. É pois, uma alfinetada na vaidade humana” 
(EMBRATUR, 1972). 

 
 

Verificamos ainda a criação e difusão dos discursos de exaltação do turismo por parte de 

associações empresariais, autoridades públicas e intelectuais do campo turístico, atuantes no interior 

da EMBRATUR, como solução para a miséria e o desemprego de muitas cidades e regiões 

brasileiras. Durante todo o período de acentuado crescimento do fluxo turístico, essa atividade foi 

apresentada pelas sucessivas agências federais, criadas para desenvolvê-lo e regulamentá-lo, como 

uma necessidade para o desenvolvimento nacional. A preocupação com a entrada de divisas tornou-se 

maior em função das sucessivas crises do petróleo, nos anos de 1973 e 1979, durante as quais 

observa-se uma diminuição da entrada de moedas estrangeiras via empréstimos realizados ao governo 
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brasileiro.O turismo foi associado à melhoria das condições de vida das populações por ele afetadas e 

ao desenvolvimento econômico das regiões e países que investiram nesse setor produtivo.  

 
 
Na atualidade, o turismo tem considerável importância social, política e econômica, pois, 
democratizando-se, transformou-se em instrumento de aproximação dos povos e meio de 
divulgação cultural. Para muitos países representa, ademais, importante processo de 
promoção comercial e de estímulo à entrada de divisas. Em alguns casos, a atividade 
econômica constitui fator econômico vital, às vezes por ser o principal, às vezes por ser o 
único imediatamente viável (EMBRATUR, 197?, p.3). 
  

A passagem acima apresenta alguns dos supostos benefícios provenientes do desenvolvimento 

da atividade turística nas últimas décadas, Resume os principais argumentos utilizados pelas agências 

que atuam no planejamento, organização e difusão do turismo em busca de um consenso sobre a 

necessidade de sua intensificação e expansão para as mais distintas regiões do planeta, legitimando, 

dessa forma, algumas das mazelas causadas pela transformação dos territórios apropriados pelo 

turismo. 

Durante o período analisado, que vai da criação da EMBRATUR até fins da década de 1980, 

acompanhamos uma significativa complexificação do fenômeno turístico no Brasil. Esse processo 

deve ser compreendido como parte de um processo mais amplo, estudado por autores como Francisco 

de Oliveira, que apontam para uma poderosa ação do Estado autoritário que implementou 

mecanismos de acumulação forçada e criou condições excepcionais para a internacionalização da 

economia no Brasil (OLIVEIRA, 2004, p.219-255). Observa-se uma concentração cada vez maior das 

atividades de transporte, hospedagem e alimentação que, até meados do século XX, eram realizadas 

separadamente. A expansão das grandes agências de turismo, responsáveis pela criação e difusão de 

"pacotes turísticos" alterou significativamente esse quadro, demonstrando a atuação de grandes 

conglomerados atuantes no segmento considerado. 

Apesar do grande empenho na criação de um consenso em torno dos benefícios do 

desenvolvimento do turismo nos níveis local, nacional e internacional, as transformações do espaço 

pela implementação do turismo geraram mudanças nos espaços apropriados por essa atividade, 

podendo-se citar a degradação ambiental e a valorização dessas áreas tendo como conseqüências a 

"gentrificação"4 e a especulação imobiliária. Em contraposição ao argumento da melhoria das 

condições de vida da população, tornava-se cada vez mais visível a expulsão de parte da população 

local, o aumento do custo de vida e da criminalidade nessas áreas. Sobre a promessa do aumento do 

                                                
4 Conceito derivado do inglês gentry e que passou a ser utilizado como referência ao processo de valorização de áreas 
urbanas anteriormente degradadas. 
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número de empregos, verificava-se já na década de 1970, os subempregos do setor turístico e ainda a 

expropriação do trabalho dos moradores remanescentes dessas localidades (KRIPENDORF, 2001)  

Tais fenômenos ameaçavam a construção de um consenso em torno dos benefícios do turismo. 

As mazelas trazidas para grande parte da população local dos destinos turísticos criaram a 

necessidade de refinamento do antigo discurso do turismo enquanto “indústria sem chaminé”, embora 

ele ainda esteja muito presente no caso brasileiro. Enfatizando a presença de novas propostas para o 

desenvolvimento dessa atividade, de forma a minimizar os danos ambientais e problemas à população 

local, muitos dos intelectuais orgânicos ao desenvolvimento do turismo definiram, a partir de então, 

que a solução estaria no “turismo sustentável”, termo que a partir de então seria amplamente 

utilizado. Tal conceito apropriado dos estudos de Ecologia passou a ser utilizado inclusive com 

objetivos de promoção de localidades turísticas onde estaria sendo realizado um turismo com 

responsabilidade em detrimento do que ocorrera até então. Na Reunião do Sistema Nacional de 

Turismo, organizada pela EMBRATUR, no ano de 1977, a idéia-chave desse conceito - 

aproveitamento econômico de forma racional para benefício das gerações futuras - já fazia parte do 

pronunciamento do então Ministro de Estado da Indústria e do Comércio e empresário do setor 

financeiro nacional, Ângelo Calmon de Sá. Para além de mobilizar o potencial turístico brasileiro, e 

desenvolver o turismo interno, as metas da Política Nacional de Turismo previam a necessidade de:  

 
Preservar esse patrimônio, para o benefício das gerações futuras, promovendo, 
mediante o uso racional do solo e a defesa de nossos monumentos artísticos, de par 
com as belezas de nossos cenários naturais, o equilíbrio entre as exigências do 
desenvolvimento econômico e a necessidade imperiosa de garantir-se a harmonia 
ecológica e um ambiente em que, mais do que sobreviver, o homem possa conviver 
em paz consigo mesmo e com seus vizinhos próximos ou distantes (Embratur, 
1977). 
 

 
Dez anos após essa fala, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

definiria o "turismo sustentável" de forma muito semelhante como: “aquele que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazerem 

suas próprias necessidades” (MARTINS, 2001, p.18). Muitas dos questionamentos tecidos à atividade 

turística e que, em sua maioria, representavam críticas ao próprio modo de produção capitalista, 

foram substituídas por discursos mais amenos de organismos e instituições internacionais, aqui 

representados pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

Se, inicialmente, o conceito de “turismo sustentável” surgiu como uma alternativa para a 

conservação do meio ambiente, termos semelhantes passaram a ser formulados para tratar da 

preservação dos patrimônios culturais que deveriam ser mantidos de forma “sustentável”, ou seja, nos 

discursos das principais agências de promoção do turismo, verificamos constantes referências à 
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necessidade de conciliar desenvolvimento econômico e manutenção das características dos bens 

culturais a serem preservados. 

Visto como a melhor alternativa, capaz de conciliar desenvolvimento e preservação, o termo 

“turismo sustentável” passou a ser amplamente utilizado como solução para os conflitos entre 

preservação e desenvolvimento, definido como um tipo de indústria supostamente capaz de atender às 

“necessidades do presente, sem comprometer as necessidades do futuro” (MARTINS, 2001, p.18). 

Essa categoria contém fragilidades e vem servindo apenas para dar continuidade à produção de 

espaços turísticos, a despeito das crescentes críticas advindas das conseqüências negativas oriundas 

do desenvolvimento dessa atividade em distintas inúmeras turísticas. Como crítica inicial a essa 

definição, poderíamos questionar sobre quais seriam essas necessidades do presente e ainda quais 

seriam os agentes sociais aptos a defini-las. Dada a extrema desigualdade social que a indústria do 

turismo aprofunda - com a expropriação, expulsão e subalternização dos trabalhadores nativos; com 

enormes diferenças entre empresários locais, nacionais e internacionais, constituindo frações de 

classes com alcances, organizações e poderes muito distintos, torna-se impossível atender às 

“necessidades do presente” de todos, conforme sugere a designação de turismo sustentável. As 

definições sobre essas necessidades dependem do poder de imposição de visões de mundo de uma 

determinada classe ou fração sobre as demais, que tende a generalizar-se e impor-se como se fosse a 

única possível. Por exemplo, o crescimento da atividade turística em algumas pequenas cidades, 

incluindo a implantação de grandes redes hoteleiras em localidades distantes dos grandes centros, 

pode ser considerada uma necessidade pelos donos e acionistas de uma grande rede hoteleira, mas 

não ser uma necessidade para a comunidade local que, após a instalação pode, inclusive, ser obrigada 

a abandonar tal área, devido à sua rápida valorização ou mesmo abandonar antigas formas de 

subsistência, sendo obrigada a vender sua mão-de-obra, via de regra a baixos salários, devido à sua 

baixa qualificação.  

Buscando, ao menos inicialmente, “minimizar” tais impactos sociais negativos ocasionados 

pelo turismo, os defensores do “turismo sustentável”, ao considerarem-no uma “necessidade do 

presente”, procuraram, então, avaliar a “capacidade de carga” dos destinos turísticos para que estes 

não se tornassem sobrecarregados, sendo possível utilizá-los a longo prazo sem comprometer seus 

recursos naturais, sociais e culturais. Conseguem assim, prolongar a rentabilidade desses espaços, 

utilizando-se da retórica da a necessidade da preservação dos bens naturais e culturais e construir, 

baseando-se em novos argumentos, um consenso sobre a importância do desenvolvimento da 

atividade turística no Brasil. 
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