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Nos espaços onde o turismo se configura como uma atividade econômica, o universo do cidadão e o 

do turista se confundem, porém não é raro haver segregação em função de uma cisão cosmética que 

mascara as localidades para esconder a realidade. A cidade com seu patrimônio é o lar do cidadão e 

o espaço por onde circulam também os visitantes que chegam com expectativas e desejos. A criação 

de espaços diferenciados transformam cidades por meio da estruturação da oferta que compreende 

serviços de infraestrutura básica, turística e mesmo a produção do espaço para criação de novos 

atrativos com a inserção de formas, e de novas funções para as formas já existentes. Enquanto, em 

alguns locais, essa transformação tem mudanças induzidas pela chegada do grande capital 

representado principalmente pelos resorts das cadeias hoteleiras internacionais, outras localidades 

podem iniciar um processo de desenvolvimento do turismo a partir da implantação de estruturas 

hoteleiras de pequeno porte e/ou sem fins lucrativos. Este trabalho apresenta o caso do SESC 

Itaparica, unidade hoteleira do Serviço Social do Comércio, instituição que não possui fins 

lucrativos, situada no município de Itaparica. Itaparica está localizada no estado da Bahia – Brasil e 

já foi um destino muito apreciado por turistas até a década de 1990, porém com o desenvolvimento 

de novos destinos no litoral norte do estado e das dificuldades na travessia marítima, com 

consequente migração do fluxo turístico, passou a ser mais um local de veraneio. A inauguração do 

Grande Hotel SESC Itaparica, vem proporcionando o surgimento de novas iniciativas para atender a 

demanda que chega a cidade com o intuito de pernoitar no hotel. O objetivo do trabalho é mostrar 

como vem ocorrendo o uso dos espaços públicos por esses turistas, num local que vem retomando a 

atividade com pouca participação do elemento capitalista. Vale ressaltar que o fato de oferecer 

hospedagem subsidiada, com valores abaixo do custo, tem atraído turistas de diferentes classes 

sociais, especialmente trabalhadores das empresas de comércio de bens, serviços e turismo. A 

metodologia utilizada na pesquisa, que está em estágio inicial, consistiu na realização de entrevistas 

aos gestores do meio de hospedagem, análise das pesquisas com objetivo de identificar os locais 

visitados pelos turistas e pesquisa com moradores locais. Dentre os resultados obtidos verificou-se 

que os espaços públicos locais vêm adquirindo novas funções, porém continuam tendo valor de uso 

pela população. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma prática social na qual há o deslocamento para outra cidade que não seja o de 

residência ou de trabalho com diferentes intenções - lazer, eventos, religião, cultura, negócios, entre 

outros. Este deslocamento pressupõe a necessidade da utilização de serviços, visto que o turista está 

fora do seu local de residência e necessita satisfazer algumas necessidades como alimentação, 

abrigo, segurança, conhecimento. Sendo assim, é fundamental que os destinos estejam estruturados 

para receber os turistas que têm se deslocado cada vez mais e com mais frequência com o 

desenvolvimento e barateamento dos sistemas de transportes.  

Essa estrutura que vem sendo criada gera uma oportunidade para que cada vez mais pessoas 

tenham acesso a viajar para as mais diferentes localidades, porém não é apenas a quantidade que 

importa e sim a acessibilidade para grupos de pessoas diversos, de diferentes origens, classes 

sociais, níveis de mobilidade física. Mais do que isso, a acessibilidade para a própria população 

local. A busca incessante pelo apelo turístico, pelo diferencial que torna uma localidade atrativa 

para os turistas, tem feito com que gestores municipais esqueçam de criar uma infraestrutura básica 

para que o morador local possa usufruir das possibilidades que a cidade oferece. O espaço público 

se torna, literalmente, um palco onde acontecem encenações que mostram como aquele é um local 

agradável e tranquilo para os turistas. Quanto menos “nativos” transitarem, melhor para a imagem 

da cidade. Dessa forma, espaço do consumidor, não tem se confundido com o espaço do cidadão. 

A mudança acaba sendo mais drástica nas pequenas cidades devido a um modo de vida 

tipicamente rural. Enquanto o discurso da geração do emprego e renda a partir do turismo se 

prolifera, antigas formas de segregação continuam se expandindo em decorrência da afirmação do 

modo de produção capitalista como a base da exploração da atividade turística. 

O presente trabalho tem o intuito de abordar questões relacionadas a utilização do espaço 

público como atrativo turístico. Em alguns locais o processo é mais acelerado em virtude da 

velocidade imposta pelo sistema capitalista e muitas vezes é segregador, ou seja, os espaços 

utilizados pelo turista nem sempre são os mesmos utilizados pelos moradores. O modo de produção 

capitalista acaba induzindo esse processo como uma forma de gerar renda monopolista 

especialmente em regiões onde se instalam grandes cadeias hoteleiras. Porém, há localidades em 

que o processo turístico se inicia com a implantação de pequenas pousadas e/ ou instituições sem 

fins lucrativos. Este é o caso atual da cidade de Itaparica, local considerado como degradado para o 

turismo em virtude de uma massificação ocorrida em décadas anteriores, saturação e migração dos 

turistas para outras áreas próximas e mais “reservadas”, com menos contato direto com a população. 

Recentemente, a inauguração do Grande Hotel SESC Itaparica, pelo Serviço Social do Comércio, 

traz uma nova perspectiva para o turismo local. O fato de ser uma instituição sem fins lucrativos faz 

com que os turistas comecem a voltar, de uma forma mais calma e ordenada, com tempo para a 

população se estruturar na sua velocidade e não na velocidade do capitalismo. 

Aos poucos, os espaços públicos voltam a ser frequentados pelos turistas. O objetivo desta 

pesquisa é o de verificar se estes espaços, dentro da Ilha de Itaparica, que costumam ser usufruídos 

pelos moradores são também frequentados pelos turistas ou se existe uma cisão entre o uso destes 

locais. Para a realização da pesquisa, foram aplicados questionários abertos com moradores locais 

que apontaram os locais que mais gostam de frequentar na ilha. Os seis locais mais citados foram 

colocados numa enquete que, ao final da estada dos hóspedes do SESC Itaparica, questionava quais 

daqueles locais haviam sido visitados. 

 

2. O ESPAÇO PÚBLICO E O TURISMO: VALOR DE USO 

 

Milton Santos no decorrer da sua obra, trata da questão da cidadania e, de acordo com o autor 

(2007, p.19), “O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania”. Dessa forma, ele coloca que 

qualquer processo que envolva práticas espaciais, deverá respeitar cada cidadão envolvido nesse 

processo. 



De acordo com Yázigi (2003, p.346), “o universo do turista é inseparável do cotidiano urbano 

dos cidadãos comuns, onde vivem, sobrevivem, circulam, trabalham, se divertem.” Porém, é 

possível constatar que há diversas tentativas de realizar essa segregação, especialmente em áreas 

delimitadas pelos grandes resorts ou parques temáticos. A suntuosidade dos empreendimentos e o 

seu preço, acabam restringindo os moradores locais a áreas específicas de uma localidade, 

cerceando o cidadão de circular na sua própria cidade.  

A prática social do turismo resulta num conjunto de práticas espaciais que, segundo Corrêa 

(2005, p.35) decorrem da consciência de “diferenciação espacial” que há na sociedade. A 

diferenciação é o ponto chave na construção dos atrativos de um destino turístico. Porém, ao 

contrário do que as práticas capitaneadas pelos grandes investidores sugerem com a capitalização 

do espaço, é preciso transformar a prática espacial das cidades turísticas para que se tornem mais 

espaços do cidadão. Nesse caso, a diferenciação estaria na convivência entre moradores e turistas, 

com as melhorias na cidade não com intenção de mascarar para o turista, mas para que a população 

local possa usufruir delas. 

Enquanto, em alguns locais, a estruturação de uma cidade ou localidade candidata a destino 

turístico sofre influência de cadeias hoteleiras internacionais que visam exclusivamente o lucro, 

outras localidades podem iniciar um processo de iniciação ao turismo a partir do incentivo a 

estruturas hoteleiras de pequeno porte e/ou sem fins lucrativos, como é o caso dos locais onde os 

hotéis do SESC – Serviço Social do Comércio, se instalam.  

O SESC é uma instituição privada, mantida por empresas da área de comércio de bens, 

serviços e turismo que oferece serviços nas áreas de lazer, saúde e educação para funcionários de 

todas as empresas destas áreas pelo Brasil. Dentro das atividades de lazer, a instituição conta com a 

atividade denominada turismo social, que engloba os serviços de hospedagem nos 44 hotéis 

espalhados pelo Brasil, e o serviço de agenciamento de viagens, organizando passeios e excursões 

para diversos destinos. Dentro da proposta da instituição está a construção de meios de hospedagem 

em áreas com potencial turístico, distante dos grandes centros, como também a de oferecer hotéis de 

baixo custo em grandes centros turísticos onde normalmente os valores de hospedagem são pouco 

acessíveis para trabalhadores especialmente nos períodos de férias, considerados como alta estação.  

O turismo social é um termo já utilizado pela comunidade científica e existe uma organização 

internacional a OITS – Organização Internacional de Turismo Social que é responsável pelo 

incentivo a instituições que pratiquem esta forma de fazer turismo. De acordo com Abitia (2006, p. 

148), a atividade “se baseia em dois princípios fundamentais: a acessibilidade (que responde à 

aspiração de um turismo para todos) e a solidariedade (que responde à aspiração de um turismo 

responsável)”. O turismo social adotou a Declaração de Montreal e o adendo de Aubagne como 

principais documentos norteadores que enfatizam uma visão mais humanista do turismo, o direito 

ao turismo para todos e por um turismo que integre e gere benefícios para a população local. Para 

ser membro da OITS, as empresas e/ou instituições precisam praticar o turismo social na sua 

essência, sem o lucro como principal objetivo e caminhando junto com a população. 

Atualmente, vivemos em uma sociedade que conforme trata Henri Lefebvre (2007), preza a 

busca pelo lucro, ou a valorização do quantitativo, o que, no caso da atividade turística gera um 

consumo intenso do espaço, onde são vividas as experiências e onde estão as formas que adquirem 

funções turísticas. O turismo de massa praticado na atualidade contribui para que até as pequenas 

cidades, que em geral possuem um cotidiano bem diferente das grandes, sejam uma projeção da 

sociedade atual, consumista e egoísta. 

Cabe aqui, colocar que no mundo contemporâneo é praticamente impossível dissociar uma 

atividade econômica do lucro, porém o que se quer ressaltar é que o lucro não deve ficar 

concentrado nas mãos das grandes redes empresariais. O direito às férias e ao descanso é para todos, 

bem como o direito ao trabalho sem exploração de mão-de-obra e no qual o pequeno e micro 

empresário tenham a possibilidade de dentro de cada realidade local, oferecer um serviço em 

condições de igualdade com as grandes empresas. 



Uma atividade como o turismo, a depender de como seja conduzida, pode sim, ser vetor de 

criação de um espaço do cidadão. Diante disso, constata-se a importância de espaços com valor de 

uso, não somente de troca. Dentro desse contexto, o turismo social possui um papel fundamental no 

sentido de se fazer um turismo que beneficie mutuamente a visitantes e visitados. Que transforme as 

localidades primeiramente, em espaços do cidadão independentemente da sua condição, seja 

morador, turista, visitante ou trabalhador. 

De acordo com Abitia: “A última finalidade do turismo é levar a população ao 

desenvolvimento, contanto que esse desenvolvimento seja honesto, acessível e solidário. Não 

devemos confundir mais o fim com os meios, nem falar de desenvolvimento do turismo.” (ABITIA, 

2006, p. 153-154). 

 

3. O TURISMO NA ILHA DE ITAPARICA E O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

 

A Ilha de Itaparica está localizada na Baía de Todos os Santos, conforme mostra a figura 1, 

distante aproximadamente 14 quilômetros por mar da cidade de Salvador e é composta por dois 

municípios: Itaparica e Vera Cruz.  

 

 
  Figura 1: Mapa de Localização 

              

O local dispõe de uma vocação praticamente inexplorada para a realização do ecoturismo, do 

turismo náutico e do turismo cultural. As figuras 2 e 3 representam dois dos principais atrativos 

locais: o Forte de São Lourenço, importante parte do patrimônio histórico da ilha e as suas praias de 

água bem calma, em virtude de ser uma ilha dentro de uma baía. Seu sistema estuarino embeleza a 

Baía de Todos os Santos e a torna um local com inúmeras possibilidades especialmente para a 

atividade turística. 



 

           Figura 2: Forte de São Lourenço                                   Figura 3: Praia no centro da cidade de Itaparica   

 

Itaparica já foi um destino muito apreciado por turistas até a década de 1990, especialmente 

com a inauguração do Grande Hotel de Itaparica, primeiro hotel cassino do Brasil, que oficialmente 

não chegou a funcionar como tal, devido a lei que proibiu jogos de azar, na década de 1940. Com o 

desenvolvimento de novos destinos no litoral norte da Bahia, as dificuldades na travessia marítima, 

e migração do fluxo turístico, especialmente para o litoral note da Bahia, a ilha passou a ser mais 

um local de veraneio do que destino turístico, porém a falta de segurança tem afastado também os 

veranistas. 

O município, historicamente, teve um importante papel nas lutas pela consolidação da 

independência do Brasil e essa luta é lembrada até hoje nos festejos de 07 de janeiro e por grupos 

culturais locais que tentam passar para os mais jovens o orgulho de ser indígena, população que 

lutou para garantir a independência brasileira. 

A população do município no ano do último censo (2010) era de 20.476 habitantes. O IDH – 

Índice de Desenvolvimento Humano vem melhorando e em 2010 era de 0,670, quando em 2000 era 

de 0,522. A população da Ilha de Itaparica tem sofrido com o turismo predatório na região e parece 

ainda não ter encontrado um rumo para a realização da atividade de forma sustentável. Os sistemas 

de segurança, de transporte, de limpeza pública e de distribuição de água ainda precisam de muitas 

melhorias. 

Um estudo realizado por Nunesmaia (2004) afirma que a população flutuante da ilha no 

período da alta estação chega a triplicar nos finais de semana e feriados prolongados. Segundo ela, a 

infraestrutura para atender a essa demanda é insuficiente e acaba gerando impactos ambientais 

como a grande produção de lixo.  

A pesquisa de serviços de hospedagem realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2011 mostra que Itaparica dispunha, naquele ano, de 212 leitos, o que é 

um número baixo, considerando o dado que a população flutuante chega a triplicar na alta estação. 

Para se ter uma ideia, o município de Cairu, distante 115 quilômetros de Itaparica, possui 

aproximadamente 30.000 habitantes só em Morro de São Paulo possuía 4.754 leitos em estudo 

realizado (PETROBRAS, 2007). 

Em outro estudo, Sousa (1999, p.44) afirma que a ilha “não consegue se impor como destino 

turístico competitivo” devido à falta de uma política  que  promova  a  discussão  entre  todos  os  

atores  sociais  envolvidos  direta  e indiretamente na atividade turística, a fim de promover o 

desenvolvimento de estratégias que recuperem Itaparica de uma forma sustentável. Para ela, falta 

investimento na qualidade de vida, e para que haja a criação de novas oportunidades é necessária a 

reintegração do turismo através da tomada de consciência da população local. 

Para esta retomada de consciência, é importante que a atividade se desenvolva por meio da 

indução interna. Silva (1999) aponta o importante mérito do turismo de atuar como fator de 

“indução interna” ao crescimento de áreas que não teriam outras alternativas  econômicas  que 

contribuíssem para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o autor também afirma que o turismo 

em muitas regiões, se desenvolve em decorrência do que ele chama de “indução externa”, através 



de investimentos, ações e incentivos vindos de fora para dentro. O processo de indução interna, em 

geral, conta com uma participação popular maior do que na indução externa. 

Um projeto com a população local não seria um fato novo. Em Itaparica, no ano de 2002, 

iniciou-se um trabalho de construção de atrativos com base na interpretação do patrimônio com 

comunidades, que consistiu em formar atrativos turísticos baseados nos arquétipos, cultura, 

tradições locais e cotidiano. Estes não costumam ser os tipos de roteiros vendidos por agências 

comerciais, que não se adaptaram ao projeto e com a falta de apoio do governo, o projeto não teve 

continuidade. Iniciativas como esta ainda estão muito dependentes de empresas já estruturadas, 

quando, se a ideia é promover iniciativas locais, também se deveria incentivar a criação de 

empreendimentos locais que formassem um dos pilares de continuidade desse tipo de projeto. 

Recentemente, em outubro de 2013, o município contou com a inauguração de um hotel da 

rede SESC – Serviço Social do Comércio. O Grande Hotel SESC Itaparica foi o meio de 

hospedagem mais recente da instituição a ser inaugurado no Brasil. Dispõe de 81 unidades 

habitacionais, centro de convenções com capacidade para até 500 pessoas e uma estrutura de lazer 

de inclui piscina, salão de jogos, sala de ginástica, sauna, entre outros. As figuras 4 e 5 mostram um 

pouco da estrutura do hotel que possui diárias com valores a partir de R$ 54,00 (aproximadamente 

20 dólares) por pessoa com café da manhã e jantar incluídos. 

 

 

 
Figuras 4 e 5: Fachada e área de lazer do Grande hotel SESC Itaparica 

 

Conforme informações obtidas com a administração do hotel, a equipe conta atualmente com 

152 funcionários sendo que, aproximadamente 120 são pessoas que nasceram e foram criadas na 

própria ilha. Há um grupo de pessoas de outras cidades mais distantes, que passaram no processo 

seletivo e foram morar na ilha. 5 destas pessoas moram em Salvador, e se deslocam todos os dias 

para o município.  

Aos poucos, a unidade vem se transformando em uma referência para a população. Após mais 

de 10 anos sem funcionar, a reabertura do hotel vem proporcionando o surgimento de novas 

iniciativas para atender a uma demanda que chega à cidade com o intuito de pernoitar no hotel. O 

início das operações do meio de hospedagem evidenciou ainda mais a carência do município por 

infraestrutura nos espaços públicos. Através de parcerias com grupos locais, o SESC vem tentando 

operacionalizar alguns passeios, muitos em locais ainda sem infraestrutura básica para a população 

principalmente nos quesitos acessibilidade e limpeza pública. Poucos elementos do patrimônio 

histórico apresentam condições de visitação e as trilhas não são acessíveis para visitantes com 

dificuldade de locomoção. 

Também faltam pessoas que contem a história e apresentem o patrimônio local para os 

visitantes. É uma oportunidade para que a população possa empreender, visto que o fato de o SESC 

ser uma instituição sem fins lucrativos, e que não possui vínculo institucional com empresas 

privadas, não atrai grandes investidores. 



Por outro lado, a falta de atrativos produzidos para comercialização vem fazendo com que os 

turistas que chegam para visitar o hotel acabem se integrando às atividades cotidianas da população. 

O próprio hotel realiza caminhadas matinais para que as pessoas conheçam o centro da cidade e 

alguns passeios na ilha como é o caso de visitas a praia de Ponta de Areia, muito frequentada por 

moradores e turistas entre outros locais. O hotel também leva apresentações de grupos culturais 

locais para o seu espaço, proporcionando oportunidade de trabalho para essas pessoas e os 

integrando com os hóspedes. O sistema de transporte falho, faz com que, como será abordado mais 

adiante, muitos hóspedes não saiam da cidade. 

Com o intuito de identificar alguns dos locais mais frequentados pela população como forma 

de lazer, foi aplicada uma questão aberta para setenta e oito moradores, na qual foi solicitado que 

eles respondessem a seguinte questão: cite os lugares da Ilha de Itaparica que você mais gosta de 

frequentar nos seus momentos de lazer. Era solicitado que a pessoa respondesse os primeiros locais 

que viessem a cabeça, independente da quantidade. Foram obtidas trinta e duas respostas diferentes: 

Praia de Ponta de Areia, Fonte da Bica, Praia do Forte de São Lourenço, Praia de Cacha Pregos, 

Praça da Quitanda, Praia da Conceição, Coroa do Limo, Praia do Mocambo, Matarandiba, Praia do 

Aeco, Ponta do Garcez, Jiribatuba, Penha, Manguinhos, Reserva Ecológica, Terreiro de Candomblé, 

Campo de Futebol, Amoreiras, Barra do Gil, Coroa, Praça de Mar Grande, Baiacu, Berlinque, bares 

locais, Mocambo, igrejas de diferentes religiões, Praia de Tairu, Gameleira, Barra Grande, 

biblioteca pública, salão de beleza e Fonte do Sonrisal.  

As seis respostas que mais se repetiram foram: 

 Fonte da Bica (Figura 6) - A ilha costumava ser procurada como estação de cura e 

repouso no início do século XX. A Fonte da Bica foi oficializada como estância 

hidromineral em 1937 (IBGE, 2014). É famosa por ser a única estância a beira mar do 

país. É muito utilizada pelos moradores que vão se refrescar ou buscar água mineral 

para consumo; 

 Praia do Forte de São Lourenço (Figura 7) – Considerada a melhor praia para banho 

dentro da área urbana de Itaparica. Possui estrutura com barracas, cadeiras e 

sombreiros; 

 Praia de Ponta de Areia (Figura 8) – Fora dos limites urbanos, é uma das praias mais 

frequentadas tanto por moradores como por turistas, visto que, lá desembarcam muitos 

passeios de escuna que saem da capital; 

 Cacha Pregos (Figura 9) – Localizada no município de Vera Cruz, ainda na ilha, é 

muito procurada por aqueles que querem tranquilidade. É a praia mais ao sul da Ilha; 

 Praça da Quitanda (Figura 10) – Localizada no centro de Itaparica, lá estão o centro de 

artesanato, muito procurado por turistas e muitos bares, frequentados pelos moradores 

locais; 

 Conceição (Figura 11) – Pequeno vilarejo no município de Vera Cruz de praias 

tranquilas. 

 

 

                 Figura 6: Fonte da Bica                                   Figura 7: Praia do Forte de São Lourenço 



 

                Figura 8: Praia de ponta de Areia                    Figura 9: Praia de Cacha Pregos 

 

                Figura 10: Praça da Quitanda                            Figura 11: Conceição 

 

Para apurar se os mesmos espaços públicos de Itaparica estão sendo frequentados pelos 

moradores e também pelos turistas, os seis locais mais citados foram colocados em uma pesquisa 

aplicada aos hóspedes do Grande Hotel SESC Itaparica que perguntava sobre os locais visitados. 

Apenas as pessoas que já estavam no final da sua estada foram entrevistadas. 

Num total de cento e dez pessoas, foi constatado que a grande maioria delas frequenta quatro 

dos seis locais mais citados pelos moradores. Conforme é apresentado na figura 12, os locais mais 

frequentados pelos dois grupos pesquisados são a Fonte da Bica, a praia do Forte de São Lourenço, 

a Praça da Quitanda e a praia de Ponta de Areia. Dos quatro locais mais citados pelos turistas, três 

estão localizados no centro da cidade e é possível ir a pé do hotel.  

 

 

                          Figura 12: Locais visitados pelos turistas 

A praia de Ponta de Areia é um pouco mais distante e só é possível ter acesso em veículo ou 

transporte coletivo. Este, inclusive, é um dos fatores que mais emperra o turismo na ilha. O 

transporte clandestino é comumente visto, em virtude da deficiência dos transportes 

regulamentados. Vans e micro-ônibus sem os cintos de segurança funcionando, com mais 
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passageiros do que a capacidade permitida, fazem parte do cotidiano da população que em virtude 

da necessidade do deslocamento se arrisca nesse tipo de transporte. A falta de um transporte regular 

e seguro faze com que muitos turistas permaneçam mais na cidade de Itaparica, próximos ao seu 

local de hospedagem, saindo apenas quando o próprio hotel oferece o transporte para conduzi-los. 

Graças a esses e outros fatores como segurança, gradativamente os espaços públicos vem 

começando a ser frequentados pelos turistas, porém sem perder a identidade original e sem deixar 

de serem frequentados pela população. O uso dos espaços pelos visitantes vem fazendo com que o 

comércio local, grupos culturais, agências, organizações não governamentais, venham se 

fortalecendo com a frequencia destes turistas, que ao contrário dos veranistas, chegam durante o ano 

inteiro. 

Alguns exemplos de instituições que já tiveram um retorno positivo com a frequência de 

turistas, mesmo que ainda em pequeno número são: 

 Grupo Os Guaranis: Os Guaranis é um grupo de caboclos que encena episódios da luta pela 

consolidação da Independência do Brasil na Bahia. O grupo tem como missão preservar a 

identidade cultural das manifestações indígenas da região. Vale ressaltar que a população 

indígena de Itaparica teve um papel fundamental nas lutas pela consolidação da 

independência do Brasil. Periodicamente o grupo apresenta no hotel mostrando a história do 

rapto de uma rainha por um capitão do mato que posteriormente é preso pelos índios e 

morto; 

 Projeto Somar: desde 2011 oferece capacitação através da educação continuada que se inicia 

com jovens a partir dos 13 anos com o foco na formação social, conduta. A partir dos 16 

anos o foco é a capacitação técnica principalmente em atividades ligadas ao turismo náutico 

e condutor terrestre. E, a partir dos 20 anos o foco é o encaminhamento profissional. A 

instituição, que tem parceria com a Federação do Comércio, que administra o SESC, já vem 

oferecendo atividades para os turistas que chegam à Itaparica como stand up paddle, 

mergulho, passeio em barco a vela e um passeio para realizar a mariscagem.  

Diante destes exemplos, verifica-se que o turismo social, ao contrário do turismo de massa, 

apesar de também se buscar uma diferenciação, é pautado na preservação do bem estar não só do 

turista, mas também da população local. Um turismo humanista no qual visitantes e visitados 

estejam integrados no sentido de não haver não uma relação predatória, egoísta, mas de coexistência 

e respeito mútuo. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das questões tratadas no decorrer deste trabalho, é possível acreditar que o incentivo ao 

turismo social pode encorajar a comunidade a se envolver com a atividade e ao mesmo tempo fazer 

com que os turistas se sintam parte da comunidade por meio da interação de ambos. Neste caso, a 

implantação de uma estrutura hoteleira vem reacendendo uma esperança nos moradores da 

possibilidade de novas oportunidades. A ideia de inclusão e integração do turismo social aproxima a 

comunidade local do turista e promovem momentos de mais conhecimento e menos consumo. 

Dessa maneira, espaços que se transformariam em mercadoria numa localidade onde há a 

presença do grande capital com a instalação dos resorts, a partir da implantação de uma unidade de 

hospedagem sem fins lucrativos, continuam tendo valor de uso pela população. Estes espaços 

também passam a ser frequentados pelos turistas e visitantes, o que, no caso da ilha, ao invés de 

segregar, tem sido fator de integração e interação das pessoas que vivem na ilha com os turistas.  

Porém é de fundamental importância que essas mudanças possam ser iniciadas a partir de 

políticas públicas que privilegiem em primeiro plano, os interesses da população autóctone e criem 

formas de fazer com que o processo de produção do espaço turístico comece por meio da indução 

interna, com políticas públicas que privilegiem o incentivo ao empreendedorismo local e que evite 

um turismo de exploração seja do trabalho, seja das pessoas.  
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