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APRESENTAM... 



O TURISMO NO BRASIL  

E NO MUNDO 



A partir de 1950 a atividade 

turística obteve uma 

considerável elevação. A 

ampliação do transporte 

aéreo, marítimo e ferroviário 

foram fatores que 

contribuíram para isso. 



 Nas últimas décadas, diversos 

pacotes de viagem, atrações locais 

e serviços prestados pelas 

agências disponibilizam aos 

turistas uma infinidade de 

atividades e opções.  



 Mas, a que custo 

todo esse processo 

ocorre?  



TURISMO NO MUNDO 





 

Um Oásis no meio do deserto africano... 



 

Comércio na África 



África 

Um lugar onde os hotéis são classificados com um 

dos melhores do mundo; 

Um lugar onde reinam o conforto e a privacidade; 

Um lugar onde respiramos o perfume doce da 

savana e admiramos um céu inesquecível; 

Um lugar onde a exploração dos trabalhadores 

ainda é um fato constante; 

Um lugar onde além de tudo predominam a 

questão racial, a criminalidade e a AIDS. 

Ou seja, um lugar onde aparentemente só aparece 

seus belos lugares e paisagens, mas o que seria 

deste país sem o trabalhador? 



É em canoas como a da foto que milhares de senegaleses, 

gambianos,  nigerianos, etc., se fazem ao mar, fé em Deus, ei-

los, Âtlantico  a fora, em busca do El Dorado europeu. 



Turismo na Europa 

  
Europa berço da civilização 

ocidental, palco de revoluções 

cientificas e culturais, 2º maior 

bloco econômico do planeta, 

formado por 25 paises. 

Place de L'Opera e a Ópera 
Garnier de Paris. Construída 
entre 1862 e 1875, 

 

http://www.guia-franca.com/paris.htm
http://www.guia-franca.com/paris.htm


    Quando falamos na Europa lembramos dos 

pontos turísticos mais  visitados. Destes, a 

França está em 1º lugar, a Espanha em 2º 

lugar e a Itália em 3º lugar. 

  

 

  

 

http://www.pictures-europe.com/map/map-spain.htm


Turismo em Andorra 

Andorra é um dos menores países da Europa com 
468km². O turismo responde por aproximadamente 

80% de sua economia. 

http://www.europa-viagem.com/


GRÉCIA UM PAÍS DOS 

DEUSES 



Grécia: um convite para todos os 

amantes das belas artes. 



http://www.flickr.com/photos/lorismaria/7309439/in/set-144530/






Grécia: um presente dos deuses 

para nossa civilização...  



SEJAM BEM VINDOS 

AO PAÍS VENCEDOR 

DA COPA 



A ITÁLIA E SUA BELA 

ARQUITETURA CHAMA 

ATENÇÃO DE TURISTAS DO 

MUNDO INTEIRO... 



E recebe anualmente milhares 

de trabalhadores para o setor de 

turismo que se sujeitam a 

trabalhar nas piores condições  

http://www.pictures-europe.com/pictures-germany.htm


Esses trabalhadores, 

geralmente ilegais, partem da 

periferia do mundo para 

trabalhar no glamuroso 

turismo italiano  



AO FUNDO A BELA CAPITAL 

DA ITÁLIA: ROMA... 

http://www.minhaitalia.hpg.com.br/roma2.jpg
http://www.minhaitalia.hpg.com.br/SpagnaRoma.jpg


FRANÇA 



Famosa por sua literatura, 

gastronomia, arte, vinhos e 

moda...Capital política e intelectual 

da França, com mais de dez 

milhões de residentes, Paris 

também encanta pela ousadia de 

sua arquitetura.  

http://www.pictures-europe.com/pictures-paris.htm


Uma das mais influentes nações 

do mundo ocidental. Colonizou e 

explorou muitas nações 

africanas. Hoje esses povos 

migram da África para se sub- 

empregarem no setor de 

hotelaria francês.  



  Ao fundo o castelo de Notre Dame de 

Reims, construção iniciada em 1211.  



 A Torre Eiffel é um dos 

principais símbolos de Paris e da 

França. Do topo, o ponto mais 

alto de Paris, tem-se uma vista 

panorâmica da cidade.  



TURISMO NA AMÉRICA LATINA 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.hoteleskolping.net/2imagenes/fotos/mexico_tuxtla_f07a.jpg&imgrefurl=http://www.hoteleskolping.net/tuxtla/index.html&h=140&w=180&sz=5&hl=pt-BR&start=198&tbnid=lazwCuyiZ63tqM:&tbnh=79&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dfotos%2Bdo%2Bmexico%26start%3D180%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DN


Machu Picchu 

Peru… 

Que maravilha! 
•   

 

 
      

http://www.naturcampeche.com.br/../fotos/hotel_16
http://www.naturcampeche.com.br/../fotos/hotel_16


ILHA DE PÁSCOA - CHILE 



VENEZUELA 



NICARÁGUA 



PUNTA DEL LESTE - URUGUAI 



CUBA – Hotel Nacional 



EQUADOR 



México 



O TURISMO LUXUOSO: PARTE BOA 

DA VIDA E EXPLORACÃO DE 

TRABALHADORES  

O TURISMO PODRE QUE AS 

AUTORIDADES ESQUECEM OU 

FINGEM NÃO VER 

OLHA NOSSAS FOTOS! QUE COISA 

LINDA É O TURISMO NA AMÉRICA 

LATINA... 

 



SEM DINHEIRO? PODE VIR... 

TRABALHAR DE ESCRAVOS PARA NÓS DONOS 
DE  REDES  DE  EXPLORACÃO  DE 
TRABALHADORES 

T 





ESTE É TEU FUTURO 

TRABALHADOR ESCRAVO 



OLHA O TEU TRANSPORTE 

ESCRAVO, QUE LINDO!  





famoso por seus lugares lindos mais 
com uma renda mau distribuída.Os 
que têm muito e os que tem pouco.  

famosa por seus cassinos,mas 
também considerada como a maior 
rede de máfias e lavação de 
dinheiro.    

Um dos lugares mais visitados do mundo cheio 

de vida natural. Um povo que vive numa ilha sem 

muitos recursos para o lazer tem um auto nível de 

casos  de alcoolismo numa pequena comunidade 

de 2.000 pessoas. 



Ambas têm belezas 

naturais, como 

praias de águas 

cristalinas e clima 

tropical. Porém, os 

governos destas 

cidades pouco 

investem em infra-

estrutura ,educação, 

moradia e saúde. Os 

índices de 

criminalidade são 

visíveis , mas as 

belezas naturais e a 

cultura destes países 

superam tudo isso. 

 



Condições 

de Trabalho 

          

Turismo & 



É na prestação de serviços 

aos turistas que os 

habitantes dos destinos 

turísticos encontram 

ocupação. 



 Em geral as 
ocupações que exigem 

menor grau de 
instrução são as que 
têm sido exercidas 
pelos habitantes do 

lugar. 



 Assim, o “paraíso turístico” é 

apenas paraíso para os 

turistas e não para os 

habitantes locais. 

 



 Segundo a 
própria 

Organização 
Mundial do 
Turismo, o 

setor turístico 
tem as piores 
condições de 

trabalho e 
salário na 
economia 
mundial.  



Fica uma pergunta, o 

Turismo beneficia a quem? 

 



Afinal, o que é o 

turismo??? 

Só beleza???  

E os trabalhadores 

invisíveis do turismo como 

vivem?? 



Infelizmente, nem sempre os benefícios 

do turismo têm sido significativos para as 

populações locais e para os 

trabalhadores... 

http://www.naturcampeche.com.br/../fotos/hotel_16


http://feriasbrasil.terra.com.br/scripts/cidade.cfm?Cidade=Alto%20Para%EDso%20de%20Goi%E1s


– O Turismo gera 4,4 

milhões de empregos 

diretos no País  



Temos um mundo de possibilidades 

a explorar turisticamente no Brasil 



http://www.parques-curitiba.com/tangua-curitiba-parana.htm


–Os pólos turísticos brasileiros 

mais conhecidos como o Rio de 

janeiro e Bahia 

 
são menos visitados do 

que Cancun, no México  

http://www.guia-salvador.com/


Por que isso acontece? 





» Visitada por 34,13% dos turistas chegavam 

ao Brasil em 2001 

• Para a economia o turismo é uma fonte 

inesgotável de renda. 

Porém como vive boa parte da sociedade? 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cacheop.com/images/favela.jpg&imgrefurl=http://www.cacheop.com/archives/2003/10/brazil_is_the_m.html&h=216&w=298&sz=18&tbnid=EV_b61Wg_thizM:&tbnh=80&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dfavela&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


FLORIANÓPOLIS- “ILHA DA MAGIA” 
• Visitada por 19,65% dos Turistas em 2005 

• “Ilha da Magia” – Praia da Cachoeira 

Porém o risco que corremos é este. 

http://www.guiafloripa.com.br/galeriadefotos/publicacao/index3.php?idtipo=2&idelemento=14


Depois das Cidades do Rio de Janeiro 

e Florianópolis as Cidades mais 

visitadas no Brasil são: 

 
• São Paulo com 18,69% 

• Salvador com 13,47% 

• Foz do Iguaçu com 12,94% 

• Balneário de Camboriú com 6,60% 

• Porto Alegre com 5,90% 

• Recife com 5,75% 

• Fortaleza com 5,39% 

• Búzios com 4% 



O TURISMO EM  

SANTA CATARINA 



Garopaba 

• Reduto das Baleias 

Francas, que nos 

meses de maio a 

novembro vem do sul 

da Argentina em 

busca de águas 

quentes para 

reprodução e 

amamentação. 



Laguna 

Lugar maravilhoso 



 
Localizada à 120 km ao sul de Florianópolis, 
Laguna possui uma população de 70 mil 
habitantes. Na temporada, essa população 
triplica com a vinda de turistas de todo o Brasil e 
exterior. Por sua história, seus casarões antigos e 
monumentos, foi tombada pelo Patrimônio 
Histórico Nacional. 
 
 
 



Uma cidade para a prática de 
esportes náuticos. 
 



 Possui 12 praias, algumas 
ainda em estado virgem. 

Uma das mais conhecidas é a 
praia do Mar Grosso.  



FLORIANÓPOLIS ILHA DA 
MAGIA...PARA OS TURISTAS 

 



OUTRO LADO DA ILHA DA MAGIA   

 



E COMO É PARA OS 
TRABALHADORES DO TURISMO?   

E COMO SERÁ O MEIO AMBIENTE 

DAQUI A UMA DÉCADA ? 

E COMO ESTARÁ A 

INFRAESTRUTURA DE NOSSA 

CIDADE ? 

E COMO ESTARÁ A NOSSA 

SEGURANÇA ? 

 SEREMOS FELIZES COMO OS 
TURISTAS ? 



O TURISMO DE FLORIANÓPOLIS SE 

FUNDAMENTA NA EXPLORAÇÃO DA 

INSTÁVEL TEMPORADA DE VERÃO. 

A população residente sofre com o aumento 

do custo de vida no período e abre mão do 

espaço natural,cultural e social. 

http://www.naturcampeche.com.br/fotos/pousada_16


Olho vivo e faro fino. 

 Falar em indústria limpa,sem chaminé,pode 

mascarar a alienação dos efeitos 

ambientais negativos da expansão 

desenfreada do turismo. 



O TURISMO NO BRASIL  

E NO MUNDO 
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