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Resumo
Neste artigo, procura se localizar o discurso dos governadores do Estado de Santa
Catarina, a partir de 1983, no quadro das discussOes sobre o turismo como urn "novo
Mao econOmico".
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Abstract
This article, intents to place the discourse of the governors of Santa Catarina State
fron 1983 in the board of discussions about tourism as a rising industry.
Key words: Tourism, Discourse, Representation, Tourist product.

O processo de producao, construcbes discursivas e representacOes de imagens do
Estado, e especificamente, da Ilha de Santa Catarina, intensificou a partir de 1983. As
estrategias de marketing, empreendidas para a venda do "produto turistico" do Estado,
bem como os investimentos discursivos dos politicos que viabilizaram, motivaram e
deram-lhe ressonancia.
0 turismo é a indUstria que mais cresce e a que mais perspectivas de mercado possui
no mundo atual. Em 1996, movimentou cerca de 3,6 trilhOes de dolares, criando 255
milhOes de empregos e a previsao é a de que o movimento chegue a 7,1 trilhOes no ano
2006. At o ano 2000, segundo dados da Embratur, a estimativa e de que serao investidos
3,5 bilhOes de dOlares no turismo brasileiro.'

Por ai, compreende-se o embricado cenario mundial e a rede de elementos que vai
definir os espacos do turismo na chamada pOs-modernidade, em tempos de globalizacao.
O entendimento deste fenämeno possibilita pensar a reestruturacao e redefinicao de
papeis, tempos e espacos da cidade, da economia, da politica, enfim, a infinidade de
transformacOes pelas quais estamos passando nas Ultimas decadas.
fenOmeno do turismo, a partir da decada de 60, coin a recuperacao dos paises centrais
do capitalismo, envolvidos no conflito das Grandes Guerras, retoma, segundo analise de
Adyr Rodrigues, em Turismo, Modernidade e Globalizacao, seu ritmo de crescimento corn
0
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grande vigor, atingindo proporcOes inimaginadas, tornando-se, nas decadas seguintes,
urn fenOmeno massivo em escala global, ao permitir o deslocamento internacional de
quase 600 milhOes de turistas por ano, constituindo-se o primeiro produto do comercio
mundiar . Santa Catarina, explorando sua beleza natural, sendo conhecida pela variedade
de etnias, inventou as festas de outubro, projetando o Estado no cendrio nacional.

Neste cenasio, urn dos grandes problemas se encontra na redefinicao do papel do
Estado. A esfera privada assume urn papel importante, junto ao Estado, e a esfera pOblica
nao estatal emerge em remodelacOes, privatizacOes, investimentos em novos setores. 0
Estado tradicional passa a ceder lugar, legitimando as iniciativas privadas. Este redefinir
dos governos se da em nivel nacional, principalmente apOs as decadas de 60 e 80.
"Vivemos a maior crise de nossa histOria" 3 , salienta o Ministro da Fazenda do Governo
Jose Sarney, em 1988. 0 ministro se referia a situacdo brasileira que beirava ao caos:
hiperinflacao, clientelismo, corrupcao, falencias politicas, economias desajustadas, enfim,
incertezas de diretrizes em meio a enorme insatisfacao e empobrecimento da populacao.
0 Governador Pedro No Campos, em 1988, afirmava que o Estado passava por grandes
privacOes e seu governo marcaria "uma era de mudancas profundas". Segundo Campos,
"o governo e consciente das dificuldades do Estado, muitas vezes, nä() consegue gerir
sozinho, por nao mais possuir instituicOes pillbicas capazes de suprirem as novas
exigencias do mundo contemporaneo." Pedro No estava consciente da crescente parceria
entre o pOblico e o privado. Entendia ele, que a autoridade tradicional do Estado, forte,
unipotente, cedia lugar as legitimacOes de organizacOes locais, regionais e privadas.
Esta nova maneira de gerir, fruto do neoliberalismo, potencializava a crescente co-gestao,
a constante participacao dos empresarios no gerenciamento do Estado.
As dificuldades de Santa Catarina eram realmente gritantes. Como se nao bastasse
a falta de recursos, dividas, falencias, as estatisticas apontavam, em 1988, que, "dos 4
milhOes e 200 mil habitantes, apenas 807 mil e 313 colocavam-se no mercado de trabalho
formal". E ainda, de acordo com o coordenador estadual do SINE (Sistema Nacional de
empregos), Edio Carlos da Silva, para agravar a situacdo: "Enquanto a oferta de empregos
cresce na ordem de 1,7%, a populacao catarinense cresce na ordem de 2,4%"5.
No lugar de crescer proporcionalmente ao aumento da populacao economicamente
ativa, os empregos formais apresentavam quedas vertiginosas. Conforme aponta Idauto
Jose Cunha, a decada de 80 foi de quase estagnacao da economia brasileira, sendo
acompanhada em nivel estadual por urn declinio da indOstria tradicional de transformacao
"provocando urn crescimento da economia informal, isto é, a terceirizacdo e a
disseminacao de subempregos" Em razdo destes e outros graves problemas do fim de
seculo, viu-se o intensificar o reestruturamento de maneiras para enfrentar a crise.

RODRIGUES, Adyr Balastreiri. (Org) Thrismo, Modernidade,Globalizaciio. São Paulo: HUCITEC, 1997. p. 12.
' NOBREG A, Mailson. Didrio Catarinense. FlorianOpolis, 04 junho 1988. p. 1
CAMPOS, Pedro Ivo. Por uma era de mudancas profundas. Diario Catarinense. FlorianOpolis,17 agosto 1988. p. 6
Ofertas de empregos nao crescem em Santa Catarina. Diario Catarinense. ElorianOpolis, 2 outubro 1988. p. 16
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0 turismo e visto, entao, como uma poderosa fonte de arrecadacao e geradora de
empregos, uma "indOstria sem chamine. Por conseguinte, corn a "grande explosao
internacional do turismo de massa e corn o seu relevante papel na producdo e consumo
do espaco, o turismo e visto como importante atividade econOmica, colocando-se como
recurso de ponta, no nivel da indOstria Mica, da indUstria petrolifera e da indOstria
automobilistica, produzindo uma riqueza na ordem de cem bilhOes de dOlares anuais
correspondences a 6% do PIB mundial." 7 Assim, o turismo e a indUstria de lazer formam
urn dos componentes da sociedade pOs-industrial que promete perspectivas de
crescimento, estabilidade, geracao de empregos e modernizacao. John Naisbitt compactua
destas teorias e afirma "que o turismo é a maior indUstria do mundo em termos de
producao bruta, que se aproxima dos 3,4 trilhOes e é o maior gerador de receitas e
impostos, no valor de 655 bilhOes de dOlares." E a Organizacao Mundial do Turismo
(OMT), visando incrementar este novo e promissor filao da economia, "esti trabalhando
junto aos governos de todo o mundo para que incentivem o potential de criacao de
empregos no setor. A entidade mundial estima que o turismo triplicard nas prOximas
decadas, quando 1,6 bilhOes de pessoas, todos os anos, estarao circulando pelo planeta,
dispendendo mais de US$ 2 trilhOes."
Em Santa Catarina, urn tratamento preferencial pelo turismo deu-se no momento em
que o Estado vivenciou uma tragica situacao. No ano de 1983, Santa Catarina enfrentou
a feria das enchentes, que no mes de julho deixaram por 3 dias mais de 100 cidades
encobertas pelas aguas.* As aguas, tragicamente, trouxeram miseria, sujeira, morte,
destruicao, mas tambern solidariedade que encheu a populacao catarinense de coragem.
E, de maneira surpreendente, o Estado foi impelido a investir na sua recuperacao.
Neste contexto de busca e superacao, emergem os planejamentos que impulsionaram
governos e empresdrios em direcao a indOstria do lazer, uma das caracteristicas marcantes
do mundo pOs-industrial. 0 turismo passa a ser visto como uma fonte importante de
arrecadacao, empregos, servicos, enfim, como possibilidade de enfrentamento da crise
de mudanca estrutural do capitalismo, assim como crescimento e progresso. Confirmando
este novo trilhar, essa meta, esse rumo, o Jornal de Santa Catarina, em agosto de 1983,
atesta o que dal em diante sera o discurso de politicos e de muitos empresarios do
Estado, dando realce a fala do Governador Esperidiao Amin (PDS - 1983/1986) que
afirmava:

7 Urn programa de geografia do turismo em nivel de pOs-graduacdo. IN: RODRIGUES, Adyr B. Turismo e
espaco: rumo a urn conhecimento transdisciplinar. Sao Paulo: HUICITEC, 1997. p. 78
8 NAISB1TT,John. Paradoxo global. Apud: FLORES, Maria BernadeteR. Oktoberfest: turismo, festa e culture
na estacao do chopp. FlorianOpolis: Letras Comtempordneas, 1997. p.111
Turismo em pauta. Diario Catarinense. FlorianOpolis, 8 junho 1998. p. 3
Segundo dados da pesquisadora Meri Frostscher espostos no texto apresentado para o Seminario de Pesquisa
do Mestrado da UFSC, 1997, intitulado A veinculaeao do discurso da "Iaboriosidade gerrminica" durante as
enchentes de 1993 e1994 em Blumenau/SC, "dos 199 municipios,de Santa Catarina, 140 foram alagados em julho
de 1983. Cerca de 50% dos estabelecimentos comerciais e industrials do estado foram inundados. Em virtude dos
prejuizos de cerca de 6.700 fabricas, houve a paralizacao de cerca de 225.000 operarios, contingente maior que o
mobilizado por qualquer greve national na 6poca." Dados encontrados: O pals socorre o Sul: a enchente do se'culo.
Veda. Editora Abril, n.776, 20/07/83 p.22/31
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"Nossa inquebrantitvel no futuro registra a certeza de que
baveremos de devolver, aos nossos irincios de todo o Brasil, as
belezas e os atrativos que fizeram de Santa Catarina um dos
pOlos turisticos mais importantes do nosso pail. "1D
Santa Catarina 6 o menor Estado do Sul do Brasil e conta corn uma populacdo de
4,6 milhOes de habitantes. Apresenta, entretanto, uma extensa variedade de contrastes,
o que a torna urn dos Estados rico em recursos naturais, paisagistico, topografico e
ecolOgico e em recursos culturais diversificados do Brasil. Mar, serra, estancias termais,
cidades histOricas, sitios de colonizacdo distintos, gastronomia, inch:Istria e comercio
diversificado tracam os roteiros de turismo e lazer, "capazes de satisfazer, extasiar e
embriagar ate mesmo os turistas mais exigentes"
Sendo assim, "impulsionado pelas aguas", o turismo foi pensado e introduzido
estrategicamente, em Santa Catarina, pelas politicas pnblicas de desenvolvimento
econOmico, nas Oltimas decadas. No periodo da gestao do Governo Esperidiao Amin,
os discursos passaram a incluir o turismo como fonte de atracao e investimento. 0 Plano
de Desenvolvimento Turistico, 1983-1986, fruto de solicitacOes de liderancas empresariais,
mobilizava investimentos que permitissem dotar o Estado de infra-estrutura adequada
ao desenvolvimento do turismo, incentivando o pequeno e medio empresdrio na
consolidacdo do seu negOcio. Destacava o objetivo de despertar nas vftrias localidades a
percepcdo de como os recursos naturais, histOricos e culturais poderiam ser apropriados
para o incremento das atividades turisticas. Procurava oferecer uma metodologia de
atuacao que, prioritariamente, possibilitasse a expansao do nivel de empregos, o aumento
da renda interna do Estado, a ampliacao dos fluxos turisticos internos e sua promocao
perante a opiniao pnblica national, ampliando o leque da demanda turistica.'2
Com o Plano de Governo Rumo a Nova Sociedade Catarinense, do governo Pedro No
Campos e Casildo Maldaner (PMDB 1987-1991), o Estado passava a priorizar o turismo
e consided-lo como "compromisso de governo". Ate, entdo, o turismo em Santa Catarina,
segundo Campos, acontecia de forma aleatOria, dispersa e casual. E fato, afirmava o
governador, que governantes do Estado anteriores ja haviam elaborado pianos visando o
desenvolvimento turistico deste "abencoado pedacinho de terra". Porem, sdo pianos
que se apresentam mais como diagnosticos do que propriamente como urn programa de
acdo.13
Faltava urn planejamento ordenado que vislumbrasse metas, estabelecendo mecanismos
orientadores e geradores de uma oferta turistica futura sincronizada corn as grandes
tendencias do mundo contemporaneo. A grande expressào da "globalizacdo e o turismo,
envolvendo centenas de milhOes de pessoas que viajam e promovem intercambios
'° Jornal de Santa Catarina. Suplemento de 'Purism. FlorianOpolis, 23 agosto 1983. p. 2.
" BARCELOS, Janice & MONTEIRO, Rogerio. FlorianOpolis: a Ilha prometida. Mares do Sul: 'Purism e
aventura. FlorianOpoIis, ano 4, n°18, outubro 1997. p. 50.
Dados obtidos na obra: FLORES, Maria Bernadete Ramos.Oktoberfest: turismo,festa e cultura na estacäo
do chopp.FlorianOpolis:Lerras Contemporaneas,1997,p.115, onde a autora brilhantemente trabalha cam as questOes
atuais sobre turismo nas sociedades pOs-industriais.
Plano de Governo, marco 87/marco 91. Rumo A Nova Sociedade Catarinense. DiagnOstico FlorianOpolis,
1987. p. 21.
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culturais e econOmicos em vários pontos do planeta" 14 . Por conseguinte, o turismo como
atividade geradora de riquezas e de beneficios, como diretriz, meta, 6 prioridade e lema
do governo de Pedro No Campos, que afirma ser o turismo "satisfacao para o turista,
bem estar e progresso para a populacdo".
0 Plano de Governo Rumo a Nova Sociedade Catarinense destacava, tambern, a
valorizacdo pela "forca atrativa de patrim6nio natural, cultural e histOrico", a implementaca)
de uma incipiente infra-estrutura turistica, o apoio a iniciativa privada (empresdrios e
especialistas no setor) e a viabilizacao de fluxos turisticos o ano todo e nä. ° apenas
local, mas urn fluxo global abrangente "de varios pontos do planeta".
Para isso, o governo interiorizou como meta expandir o turismo, sendo para tanto:

"Imperioso aumentar o afluxo e a permandncia dos turistas,
principalmente na baixa ternporada, como forma de elevar a taxa
de ocupacao dos bois e de outros equipamentos."
Incrementando, planejando e investindo, foi possivel, em 1987, idealizar que dentro
de "quatro anos o fluxo turistico cresceria em torno de 40%, e que a permanencia media
do turista cresceria de 3 para 4 dias".''
Emergem, assim, naquele contexto, as tramas dos envolventes discursos sobre o Estado
de Santa Catarina, apostando sempre na beleza natural e peculiaridade do territOrio.
Mas, indubitavelmente, lancando mao de novos "truques" para representar, atrair, prender
e apaixonar os visitantes turistas que por aqui passassem.
A conquista e o sucesso sdo perceptiveis como metas do governo para expandir o
turismo e "vender a imagem do Estado Id fora", nas palavras do vereador de FlorianOpolis,
do PPR, Michel Curi°. Atraves do "turismo de repouso e do turismo de sa6de", deu-se
maior divulgacao e urn melhor aproveitamento ao termalismo e as estancias de repouso;
visava-se tambem atrair o "turismo operdrio", atralks da atuacao do SESI, SESC e Sindicatos;
estimular o "turismo de compras" aproveitando a qualidade e variedade da producao
industrial e de artesanato do Estado*. Neste contexto, a propaganda assume papel
principal e, mais do que nunca, o Estado investe na divulgacao das atracOes turisticas,
" TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. 0 turismo no espaco globalizado.IN: RODRIGUES, Adyr B. Turismo,
Modernidade, Globalizacão. Sao Paulo: HUCITEC, 1997. p. 29.
" Plano de Governo — Govemador Pedro No Campos (1987 — 1991). p. 19.
Plano de Governo 87-91. p. 23
7 CURI, Michel. Tabule com peixe e pi rao. IN: SIMOES, Aldfrio. Retratos a luz de pomboca. FlorianOpolis,
1997. p. 69.
+ Segundo definicao de LINS, Hoyedo Nunes. Estruturas regionais catarinenses frente a integracilo no MercosuL
FlorianOpolis: UFSC, 1985 p.6f7, estava-se pensandoemmaneiras de melhor aproveitat a diversiaide que caracteriza o Estado. 0
autor define que os circuitos turisticos efetivos e potenciais sao "oseirruito.s : litordneos, que a rigor conformam urn todo onde se
destacam centros urbanos como Sao Francisco do Sul, Itajai, Balneano Camboriti, FlorianOpolis e Laguna. Circuitos histaricoculturais, associado a multiplicidade de origens dos ocupantes do territOrio: ha vestigios de procedéncia acoriano-madeirense no
korai, tracos dapresencagermanica principalmente no Vale do ltajaf e no Norte-Nordeste do Estado, da italiana, sobretudo no Sul,
da austriaca no meio-Oeste e da polonesa no Norte. Aquele circuito articula-se o de festal tipicas; realizadas basicamente em
outubro, no Vale do Itajal, corn algumas irradiaybe" s para outfits areas. Pode-se referir ainda aoei truito da neve , na mgido serrana,
ao circuito religioso, interligando Brusque , Nova Trento e Angelina, aos circuitos de compras, nas regiOes industriais, e aos
rurais e ecoldgicos, presences emdiversas areas".
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corn material publicitario e por meio de encontros promocionais. Enfim, como meios
para expandir o turismo (1987-1991), foram organizados fartos calendarios de eventos e
programacOes turisticas.
As metas maiores são: infra-estrutura, apoio a iniciativa privada atralks de parcerias,
estimulos; uma politica de turismo que pensasse o Estado como urn "todo aproveitavel"
para usufruir e "beneficiar a todos" corn seu enorme potencial turistico. Nä° somente
pensar na alta temporada e nas praias, mas nas regioes de modo integral corn o "Turismo
das Quatro EstacOes"'. Na visa() dos compromissos de Governo, implementar urn turismo
de qualidade, diversificado e atrativo era uma das diretrizes para fazer valer o lema do
Governo: "Rumo a Nova Sociedade Catarinense".
"Nova" nao por ser descoberta como urn "Novo Mundo", mas por ser repensada,
reinventada, recriada. Parafraseando Maria Bernardete Ramos Flores, o novo passa a
criar corpo quando se investe em costumes, tradicOes, peculiaridades, atrativos naturais
e etnicos da regiao, numa especie de reciclagem, ou nas palavras da autora, numa
especie de "bricolage para mercantiliza-los na forma de espetaculo ou produto de
consumo".19
Fica claro que Pedro No Campos e seus assessores ndo pensaram somente no turismo
como meta e diretriz para fazer o Estado progredir e se inserir no mundo globalizado.
Varios caminhos e estrategias foram tracados e seguidos, poitm, para este estudo, as
medidas de apoio, orientacdo, incentivo, preservacao e desenvolvimento dos atrativos
turisticos sac) os eixos a comporem o emaranhado que impulsionou o discurso dos
politicos, empresarios e homens ligados ao turismo nestas Ultimas cl6cadas.
Do ponto de vista econOmico, na visdo dos divulgadores, o turismo, para Santa Catarina,
apresentava excelentes perspectivas, particularmente quanto a geracao de empregos,
captacdo de divisas e melhoria da qualidade de vida.
No governo seguinte, de Vilson Kleinubing e Antonio Carlos Konder Reis (PFL1992/1995), Santa Catarina passa a desenvolver, no setor turistico, A Accto de Verao, onde
juntamente corn a SANTUR (Santa Catarina Turismo, Orgdo responsavel pelo turismo
no Estado), o governo priorizou a integracao entre as microrregibes, abrangendo todas
as areas corn potencial para o turismo. Assim como Pedro Ivo, e posteriormente, Casildo
Maldaner* como Governador (90/91) pelo PMDB, tambem Kleinubing - PFL- aposta no
turismo calcado no potencial atrativo do Estado.
Apostar no turismo, transformar o Estado num dos maiores centros turisticos do
pais, exigia do governo Kleinubing urn piano de ocupacao turistica para poder ofertar ao
turista national e estrangeiro atracães diversificadas. Por conseguinte, era de suma
importancia expor em 1992, através do Plano SIM, do govern() Kleinubing/Konder
Reis, as metas e diagnOsticos a fim de instrumentalizar a "extraordinaria beleza das
paisagens litoraneas e do interior do Estado", criando urn potencial econOmico de
expressào atralks da exploracdo deste filao turistico. Determina Kleinubing:
8 Sobre Turismo das Quatro Estacbes, ver FLORES, Maria Bernardete Ramos.Oktoberfest: turismo,festa e
cultura na estac5o do chopp.ElorianOpolis:Letras Contemporaneas,1997.
" Ibidem. p. 15.
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"A riqueza dos recursos naturais disponiveis justifica a
implantacqo de equipamentos e infra-estrutura nos seus principais
polos de atracao, de forma a garantir o pleno desenvolvimento do
setor. Urge, portanto, acelerar o processo evolutivo visando 0
crescimento do turismo regional na sua totalidade, sobretudo nas
areas consideradas potencialmente importantes pela sua
atratividade e beleza".'
E foi assim que, nos quatro anos de mandato, o programa de governo persegue como
objetivos gerais: "gerar empregos, especialmente empregos qualificados, pois o turismo
podera ser o setor, no quadrienio 91/94, que ira proporcionar maior nUmero de
oportunidades de trabalho em Santa Catarina". Sendo ainda objetivo do Governo unit
forcas corn a lniciativa privada. Passou-se a "prestar assistencia tecnica aos empresdrios
do setor e as municipalidades, e sugerir a concessdo de estimulos fiscais", assim "como
participar, corn outras entidades ptiblicas ou privadas da qualificacao e especializacdo
de recursos humanos para o setor".'
Ao expor as diretrizes e metas do Plano SIM, Para melbor viver em Santa Catarina, o
governo 92/95 esclarece que o turismo para muitos paises chega a ser o mais importante
ramo da economia, ressaltando-se que é urn dos setores que propicia maior nOmero de
empregos por capital investido. Palavras magicas como crescimento, fortalecimento,
geracao de empregos, podem ser causadoras deste crescente discurso frenetic° que
possui vertiginoso fortalecimento e aposta-se no fato de:

"Santa Catarina ser dotada de recursos naturais invulgares para
o turismo, a comecar pelos seus 513 Km de litoral, recortado de
bafas, praias, alms e promotOrios. Tem ainda as estqncias
hidrotermais; a beleza de cidades, que atraem pelas marcas que
guardam do seu processo colonizador, com Blumenau, Joinville,
Treze Tilias; as serras, os campos; o frio de Sao Joaquim; a macci
de Fraiburgo; a serra do Rio do Rastro,
As palavras de Kleinubing comungam corn as de Pedro No e de Maldaner. Os
governadores ansiavam por expor o Estado ao Brasil e ao mundo.
"Santa Catarina tem muito a mostrar e oferecer", segundo Paulo Afonso Vieira,
Governador do Estado pelo PMDB (95-98), "e os catarinenses tern orgulho desta
condicao", complementa o governador, mostrando suas metas, diretrizes para governar.
ExpOe que "o Estado mantém a caracteristica de reunir, em pouco mais de 1% da area do
territOrio national, os fatores capazes de fazer todo empreendedor sonhar alto: qualidade
de vida, infra-estrutura e urn povo disposto a produzir urn futuro sempre melhor". Paulo
Afonso define este futuro de forma explicita:

" Santa Catarina Turismo = SANTUR. DiagnOslico Plano Plurianual 1993 —1995. FlorianOpolis, 1993. p. 287.
2 ' Plano SIM, Para melhor viver em Santa Catarina. Diretrizes e Metas. FlorianOpolis 15 mare() 1991. p. 4-23 a 4-33.
22 Plano Sim. p. 4-23
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"Buscamos urn Estado onde as pessoas tenbam alta qualidade
de vida, todos tenbam emprego, satide e educacao. Queremos uma
economia forte, corn empresas cornpetitivas. Queremos urn Estado
eficiente, garantindo as futuras geraccies uma Santa Catarina
pujante, corn suas belezas naturais preservadas e sem problemas
ambientais.'"
Paulo Afonso, assim como os demais governadores citados, foi consolidando o
discurso que aposta na indOstria do turismo. Porem, o que o torna inovador e que ele
nao somente luta "para preparar o Estado para competir dentro da nova realidade de
mercado", mas a clareza corn que explana o novo discurso neoliberal, empenhando-se
para impingir "awes que permitirao a Santa Catarina inserir-se de maneira diferenciada
no novo mapa geo-econOmico que se configura a partir da globalizacao da economia"."
Imagens e representacOes sao construidas e realcadas. Praticas sociais, tracos culturais,
belezas locais, festas, tradicbes, mitos e peculiaridades passam a vir ao encontro de
desejos, incendiando expectativas dos turistas potenciais. Assim, o governador do Estado,
Paulo Afonso Vieira, sintetiza estas expectativas de empreendimentos do futuro:

"O governo, aliado ao excelente padräo de vida, tradicao e valores
do povo catarinense, projeta nossas esperancas em direceio ao
vantajoso empreendimento do futuro da era do mundo global,
onde o turismo, o entretenimento, a busca pelo peculiar, pelo
Unica conduzirao como carros cbefes.'"
Assim, no alvorecer do seculo XXI, o Estado comeca a redefinir-se, remodelar-se
usando uma nova roupagem. Esta imagem esta sendo construida e (ou) re-construida na
inclUstria do turismo. 0 que percebemos e a producao de uma imagem discursiva
homogenea sobre Santa Catarina desde Pedro No Campos, imagem que e constantemente
reconstruida, reelaborada agrupando novos elementos que dispeem o discurso do turismo
como mOvel, plastic° e conveniente as tensOes concorrentes. Estes jogos de interesses,
f alas e suas intencionalidades estao presentes nas värias determinacOes e acOes
encontradas nos jornais, revistas, folders de divulgacdo, nos programas de governo, enfim,
nos documentos que circulavam na epoca. Sendo assim, considera Chartier, "nao ha
pratica ou estrutura que nao seja produzida pelas representacOes, contraditOrias e em
confronto, pelas quais os individuos e grupos ciao sentido ao mundo que e o deles".26
Gradativamente a forca do discurso da globalizacdo e neoliberal agudiza em Paulo Afonso
Vieira, corn referencia ao turismo e a economia.

" Vieira,Paulo Afonso Evangelista. Santa Catarina Brasil: Conhecer, investir, viver. FlorianOpolis: Governo
de Santa Catarina. 1997. p. 1
Vieira, Paulo Afonso Evangelista. Profissionalismo e o caminho para o turismo em Santa Catarina. In: Mares
do Sul: Turismo e Aventura. FlorianOpolis, ano 4, n 2 14, maio 1997. p.66
2 Vieira,Paulo Afonso Evangelista. Santa Catarina Brasil: Conhecer, investir, viver. FlorianOpolis: Governo
de Santa Catarina. 1997. p. 3
"CHARTIER, Roger. 0 mundo como representacao. Estudos avancados. n.5 v.11. Sao Paulo: USP, 1991. p. 117

Qa udia Cristina Zanela
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E importante percebermos que o discurso dos fazedores do turismo privilegia, entdo,
estrategicamente, belezas, valores, peculiaridades, pontos turisticos, infra-estrutura. Como
afirma Chartier, "a relacao do texto corn o real(...) constrOi-se segundo modelos discursivos
e delimitacOes sociais prOprias de cada situacao". Assim, os textos foram elaborados
visando "vender nosso Estado Id fora", num contexto econOmico ern que o turismo
aparecia como uma indUstria sem chamind, almejada por FlorianOpolis. Importance,
entao, de acordo corn como salienta Chartier, d "considerar que os 'materiais-documentos'
obedecem tambdrn a processos de construcao nos quais se investem conceitos e
obsessOes dos seus produtores. 0 real assume, assim, urn novo sentido: aquilo que é
real, efetivamente, nao é (ou ndo e apenas) a realidade visada pelo texto, mas a prOpria
maneira como ele a cria, na historicidade da sua producao e na intencionalidade da sua
escritan.'
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CHARTIER, Roger _A histOria cultural:entre praticas e representacOes. Rio de Janeiro: Bertrand. 1990. p. 63.

0 autor menciona ainda que a relacao de representacalo pode ser compreendida "como relacionamento de uma imagem
presente e de urn objeto ausente, valendo aquela por este, por the estar conforme,(...) Note-se que a distincso fundamental
entre representacäo e representado, entre signo e significado, é pervertida pelas formas de teatralizacab da vida social".
CHARTIER, Roger. A histeria cultural:entre praticas e representacOes. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990. p. 21. Assim,
dentro desta representacao é possivel descrever a I lha como urn par :also pronto pars receber o turista, corn completa infraestrutura, mesmo que indicios apresentem a cidade vislumbrada corn urn cello distanciamento entre discurso da realidade
real e o discurso da realidade representada.
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