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Resumo: 

 

Este artigo apresenta uma análise do cenário turístico atual do estado de Sergipe com o 

intuito de propor um modelo de programa televisivo de caráter jornalístico que divulgue as 

potencialidades turísticas do Estado. Para isso foi indispensável fazer um levantamento dos 

últimos investimentos e projetos destinados ao setor, bem como uma ivestigação sobre as 

relações entre jornalismo, televisão e turismo, de forma a entender como este último é 

tratado nos veículos de comunicação em geral, visto que não existe nenhuma mídia 

especializada em tal temática, especialmente na televisão sergipana.  
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Introdução 

O turismo é uma atividade que vem crescendo ao longo dos anos em todo o mundo. 

A criação de pontos estratégicos como forma de reconstrução da história e de inserção de 

novos roteiros turísticos está atrelada aos novos hábitos de consumo. O turismo ganha 

destaque na nova conjuntura política administrativa por causa de seu baixo custo na geração 

de emprego e renda. No Brasil os empregos gerados pelo turismo são aproximadamente seis 

vezes menores do que os gerados pelos setores como a engenharia civil e empresas têxteis. 

Dentre os inúmeros benefícios que o turismo pode apresentar, os mais importantes são o 

desenvolvimento social-econômico, a preservação ambiental e a valorização da identidade 

cultural de uma localidade. 

Mas ações com investimento e criações de novos roteiros não são suficientes para 

conseguir a atenção do principal consumidor: o turista.  E para isso ferramentas como a 

comunicação são indispensáveis nesse processo. O processo de divulgação está diretamente 

ligado a potencialização de um destino. 
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O turismo no Brasil e em Sergipe 

O surgimento do turismo está atrelado às novas condições de trabalho adquiridos 

pelos homens no período pós-guerra. A regulamentação do trabalho e conquistas como a 

redução da jornada, horas de folga, férias, aposentadoria, e outros benefícios, adquiridos 

pelos trabalhadores em todo o mundo, fizeram com que trabalho e lazer fossem direitos 

constitucionais assistidos a qualquer e todo cidadão (SANTOS, 2010). 

A mudança na legislação ocasionou uma nova rotina de trabalho e, 

automaticamente, em um novo padrão de consumo mundial. Agora com mais tempo livre o 

lazer vira prioridade nas horas de folga. De acordo com a Organização Mundial do 

Turismo, a OMT-2001, além das mudanças trabalhistas, outros aspectos como a facilidade 

de acesso a informação, a partir dos novos meios de comunicação e informação 

estimulando o desejo de viajar; maior renda disponível; maiores níveis de educação, entre 

outros, fizeram com que o turismo ganhasse destaque como uma atividade de lazer e, a cada 

dia, se desenvolve em todas as regiões do mundo. Nesta perspectiva é que o turismo se 

torna mais um novo mecanismo de aquecimento da economia mundial. 

Atualmente, o turismo, enquanto atividade econômica, tem sido analisado, por 

diversos autores, como um importante instrumento de desenvolvimento local. É importante 

ressaltar que aqui o “conceito de turismo está relacionado ao conceito mais amplo de 

atividades que compreende a viagem de pessoas fora de sua residência habitual, por menos 

de um ano, pelos mais diversos motivos” (ANDRADE, 2004). 

Conforme a OMT, no documento Panorama do Turismo Internacional: 

Atualmente, o mercado de viagens representa 30% das exportações mundiais de 

serviços e 6% das exportações mundiais totais. Como categoria de exportação, o 
Turismo se situa em 4º lugar, depois apenas dos combustíveis, produtos químicos e 

automóveis. Para muitos países, a atividade turística é uma das principais fontes de 

receita e imprescindível para a geração de emprego e renda. Apesar da previsão de 
que a receita do Turismo internacional no mundo tenha sido 6% menor em 2009, 

esse número ainda representa algo em torno de U$ 900 bilhões. (MTur, 2010). 

 

Dentre as principais contribuições das atividades turísticas para o crescimento da 

economia pode-se destacar dois importantes fatores: o de geração de emprego e renda; e o 

de contribuir para o balanço de pagamentos do país através da geração de divisas.  

Na geração de emprego e renda, o turismo se apresenta como uma das atividades 

econômicas com o menor investimento para a geração de trabalho. Ele é responsável por 

6% a 8% do total de empregos gerados no mundo. De acordo com pesquisa da Fundação 
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Instituto de Pesquisa Econômica – FIPE5, o setor hoteleiro, intensivo em mão de obra e 

com grande participação na atividade turística, processa cerca de R$ 16.198,60 do valor de 

produção da atividade para a geração de uma unidade de emprego. Valor menor do que o 

pleiteado por outros setores econômicos, a exemplo da indústria têxtil (R$ 27.435,20), da 

construção civil (R$ 28.033,00) e siderurgia (R$ 68.205,90) (Mtur, 2010). 

Já a geração de divisas pelo turismo está diretamente relacionada à entrada de 

turistas estrangeiros no País, bem como a sua permanência e aos gastos realizados. 

À medida que as atividades turísticas crescem e ganham visibilidade, crescem 

também os desafios no seu gerenciamento, principalmente em alguns setores.  De acordo 

com Brito e Araújo (2006),  

[...] se um lado, a grandeza estatística dos números reunidos dá relevo às suas 

possibilidades para o crescimento econômico das destinações turísticas; do outro, os 
efeitos desfavoráveis, do ponto de vista ambiental, social e cultural, alertam para a 

necessidade de repensar as estratégias de desenvolvimento de modo que possam ser 

garantidas condições essenciais de sustentabilidade dos pólos receptivos (BRITO; 
ARAÚJO, 2006). 

 

Durante muito tempo, a importância econômica do turismo no Brasil esteve 

relacionada quase que exclusivamente às receitas geradas pelo turismo receptivo, o 

chamado turismo internacional (ANDRADE, 2004). Mas de acordo com a Embratur/ FIPE 

[5] este quadro está mudando. No ano de 2002, a empresa destacou que só os gastos 

realizados pelos turistas domésticos corresponderam cerca de 4% do Produto Interno Bruto 

do País, gerando um volume de recursos da ordem de R$ 48,4 bilhões. 

Ainda segundo a Embratur, a demanda do mercado do turismo doméstico no Brasil 

é estimada em 41.352.000 turistas, o que corresponde a aproximadamente 24% da 

população brasileira. Comparando às receitas geradas pelo turismo receptivo, o turismo 

doméstico gera um volume de recursos cerca de 5,6 vezes maior. Mas, isso não quer dizer 

que o turismo receptivo diminuiu, pelo contrário. A procura de estrangeiros por pacotes 

turísticos brasileiros vêm crescendo em ritmo acelerado. Só no ano de 2009 o Brasil 

recebeu cerca de 6,8 milhões de turistas internacionais. Embora tenha caído 1% em relação 

a 2008, a perspectiva é que esse número deva crescer ainda mais com a proximidade da 

Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Já que em 2010 o turismo receptivo 

apresentou crescimento tímido, de acordo com Mtur. 

Com o intuito de alavancar o turismo na região nordeste do Brasil, e visando 

consolidar o desenvolvimento da atividade turística como alternativa de geração de 
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emprego e renda “per capita” dos estados nordestinos beneficiados, foi criado, em 1994, 

pelo governo federal, através do Ministério do Turismo (MTur) o Programa de Turismo 

para o Nordeste (Prodetur). 

O Programa, idealizado pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste) e Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) tem parceria com o BNB (Banco do 

Nordeste do Brasil S.A.) e órgãos estaduais de turismo e de desenvolvimento regional.   

Segundo o Prodetur, cada estado fica responsável em administrar os recursos 

disponíveis de acordo com a necessidade local. Ao todo, foram investidos 

aproximadamente R$ 800 milhões em Sergipe ao logo desses anos. Esses recursos foram 

direcionados, em um primeiro momento, para a capital Aracaju, para cuidar da 

infraestrutura de alguns pontos turísticos e problemas como saneamento básico. Aspectos 

como construção, ampliação e melhoria do sistema viário, recuperação e preservação do 

patrimônio histórico-cultural, expansão e modernização do aeroporto Santa Maria, também 

foram beneficiados pelo programa. Obras, como as das pontes jornalista Joel Silveira (que 

interliga Aracaju com o litoral Sul do Estado) e a Estância/Indiaroba (eixo rodoviário de 

ligação entre Sergipe e Bahia), que juntas receberam mais de R$ 130 milhões do ministério, 

foram importantes para aumento do turismo local. Assim como a criação dos museus 

Palácio Olímpio Campos e o Museu da Gente Sergipana (EMSETUR, 1999). 

Para 2012, contratos que somam mais R$ 8,3 milhões já foram firmados. Pelo 

menos, 13 municípios serão beneficiados com obras de drenagem, pavimentação de ruas, 

reforma e construção de praças. Cidades como Canindé do São Francisco, Propriá, São 

Cristóvão, Laranjeiras, Divina Pastora, Pacatuba, dentre outras, que já haviam sido 

beneficiadas pelo programa em anos anteriores, se apresentam como prioridades nos novos 

projetos, além da capital Aracaju, que também será contemplada. 

As atividades turísticas que são realizadas no estado de Sergipe são desenvolvidas 

por três setores diretamente ligados que são: a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a 

Empresa Sergipana de Turismo S.A. (Emsetur) e a Unidade Executora Estadual do Prodetur 

em Sergipe (UEE/SE) ou simplesmente UEE. Essas três são responsáveis em administrar e 

fiscalizar o setor do turismo no estado de Sergipe. 

Embora esse investimento no turismo dentro do estado tenha aquecido a economia 

interna e movimentado todo o comércio, muito ainda falta para que Sergipe se torne um 

destino turístico. Aracaju ainda é conhecida como cidade indutora. Pesquisas recentes 

(MTur, 2010) revelam que das capitais nordestinas com maior fluxo de turistas, Aracaju é a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

16ª cidade mais visitada do nordeste brasileiro. Com uma participação de 0,99% do 

mercado total de viagens domésticas, o que representa aproximadamente 400.000 turistas.  

Assim como todo o Brasil, a pesquisa FIPE/ Embratur,  também descreve que o 

perfil do turista que visita Sergipe se enquadra ao turismo de eventos, e se configura através 

de dois indicadores: permanência média e tempo da viagem. A permanência do turista é 

considerada baixa. O turista passa em média três dias e na maioria das vezes são os 

negócios o motivo da estadia. O que reflete na percepção por parte do turista que não é 

motivado por um produto turístico e diferenciado, que o faça permanecer por mais tempo 

no estado (Apud ANDRADE, 2006). 

A falta de divulgação de pacotes turísticos também é vista como um problema. A 

propaganda realizada pelos órgãos responsáveis é insuficiente. De acordo com dados da 

Emsetur, em 2009, Sergipe encerrou o ano em alta no setor turístico. A movimentação de 

passageiros no aeroporto de Aracaju teve uma variação de 8,75% a mais em relação a 2008. 

Já a movimentação de turistas pelas operadoras no Estado cresceu 19,01% no mesmo 

período, passando de 25.706 para 30.593 turistas. Já o setor hoteleiro registrou crescimento 

de 26%.  Aumentos que não se concretizaram nos anos seguintes.  Nos anos de 2010 e 2011 

esses dados quase não sofreram alterações. Houve queda no setor hoteleiro e o tempo de 

permanência do turista no estado continuou o mesmo, 03 dias. Isso representa pouca 

procura dos turistas pelo Estado. 

Isso acontece porque não existe nenhuma mídia especializada em divulgação do 

turismo dentro e fora de Sergipe. São as próprias agências de turismo que montam seus 

pacotes e gerenciam a realização e a efetivação dos passeios e viagens. Não há uma 

preocupação de valorizar os espaços construídos através do financiamento público. Sergipe 

é carente de pesquisas, estudos e divulgação em turismo. A implantação em um canal 

especializado em turismo ampliaria os espaços e o acesso através de uma maior e melhor 

divulgação caracterizada. De acordo com Gastal (2006): 

[...] a mídia irá influenciar a construção de sentido daquilo a que chamamos 

realidade e por outro, politicamente mais complexo, há a questão de o espaço ser 
conquistado pela produção do espaço (HARVEY, 1992, p.234): as redes criadas 

pela mídia impressa e eletrônica e, mais recentemente, pelos computadores, 

constroem novos espaços, que só existem enquanto e se redes de informação, 
independentes do território percorrido. Estes novos espaços influenciam a cidade 

com sua lógica de entretenimento, cuja economia estaria enraizada no turismo, 

esportes, cultura e, claro, entretenimento (GASTAL, 2006). 
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De acordo com a entrevista cedida pelo Secretário Adjunto da Secretaria do Estado 

do Turismo, José Roberto Viana, o desafio é elevar a quantidade de profissionais 

capacitados na cadeia produtiva do turismo.  Garantir que na cultura do turismo, a 

continuidade de processos de capacitação e de parceria com todo o trade, já que muitas das 

ações da Emsetur estão focadas na comercialização, promoção do turismo e capacitação 

profissional. Como há dificuldade de realizar essas ações, e como não houve continuidade, 

certamente perdeu-se mercado. 

 

Jornalismo especializado em turismo 

Outro setor de grande notoriedade atualmente é o da comunicação. A cada dia novas 

tecnologias são implementadas e a informação corre todo o globo em questão de segundos. 

Os indivíduos procuram informações mais e buscam esse conhecimento através dos mais 

variados meios de comunicação, como televisão, rádios, Internet e revistas. São vários os 

estudos que envolvem a atividade turística sobre diversos enfoques. Apesar do grande 

número de pesquisas, ainda se nota uma escassez no Brasil no que se refere às relações 

estabelecidas entre o turismo como conhecimento e os meios de comunicação, como cita 

Ferrari (2002, p.04): “No campo da ciência da Comunicação e Turismo no Brasil, podemos 

afirmar que poucas contribuições podem ser encontradas em termos de obras e pesquisa 

específicas sobre os meios de comunicação, sua veiculação e aplicação”. 

Pode-se dizer que atrair o consumidor para a mercadoria “turismo” passa a ser um 

trabalho constante das mídias. Mais do que informar, a comunicação é usada para persuadir 

e influenciar. Os veículos de comunicação trabalham seus discursos a favor dessa indústria. 

Destaca-se que o turismo e a comunicação estão, cada vez mais, subentendidos 

numa ótica de complementaridade, pois o sistema turístico recorre frequentemente à 

dinâmica da comunicação ao estabelecer um contato entre a oferta e a procura, ao 

influenciar e conduzir o potencial turista ao consumo do produto gerado por essa atividade 

econômica. Em artigo publicado, Ana Isabel Rodrigues, da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão escreve: 

O turismo pretende que o seu produto seja disponibilizado ao consumidor. Nesse 

sentido, a comunicação pode servir como uma ferramenta importante, ao pretender 

exercer um determinado efeito sobre o comportamento do mercado e conseguir 
atrair o turista até junto do produto/destino turístico (RODRIGUES, 2004, p.15). 

 

A palavra comunicação neste estudo estará relacionada aos meios de comunicação, 

mais especificamente à televisão, e será entendida como a forma como se faz a transmissão 
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de informações entre o que o meio apresenta e o telespectador. A comunicação e a atividade 

turística estão intimamente ligadas, sendo que uma promove e a outra realiza as viagens. 

Como cita Godoy: 

[...] turismo e comunicação são indissociáveis para o bom desenvolvimento da 

atividade, uma vez que é somente através da comunicação que o turista irá alcançar 

o produto que deseja consumir, além de obter variadas informações e novidades de 
consumo em turismo. Assim, a linguagem jornalística facilita a compreensão do 

consumidor acerca das informações pertinentes ao seu consumo turístico. “Não 

somente é importante o enfoque promocional, mas também os aspectos técnicos do 
atrativo ou destinação turística, fato este que poderá muito ser administrado pela 

comunicação”. (GODOY apud ZARDO, 2001, p.97) 

 

Desde a Antiguidade, a comunicação sempre esteve presente nas viagens, porque 

sem informação de onde e como (excluem-se aqui os exploradores), os indivíduos não 

arriscariam a se deslocar durante meses sem um objetivo maior. Apesar das motivações 

destas viagens serem completamente diferentes das atuais, a comunicação teve um 

importante papel no desenvolvimento destas, como afirma Lage (2000), 

[...] a existência humana também possa ser explicada em função do 
desenvolvimento da comunicação, que pode ser distintamente associada ao que 

chamamos de forma de transmissão de uma geração para a outra do produto 

acumulado de experiências da vida de cada sociedade, em termos de cultura,arte, 
ciência, religião, economia, política, sociologia, filosofia, educação e outras formas 

de criação e produção realizadas pelo ser humano – onde se evidencia o turismo”. 

(LAGE, 2000, p.38) 

 

A principal relação entre as duas áreas é basicamente que a comunicação promove e 

informa sobre as viagens e o turismo as realiza. O desenvolvimento da comunicação foi de 

grande importância para o turismo, que contava agora com um forte meio de divulgar as 

localidades. É também durante o século XIX que acontece a Revolução Industrial, e, 

segundo Avighi (1992, p. 23) “A revolução industrial criou ou ampliou, nas capitais 

européias e nas principais cidades dos Estados Unidos, camadas sociais afluentes e 

educadas, ávidas por viagens e por informações sobre sua região e seu mundo. E aptas a 

consumi-las de acordo com suas possibilidades”. 

Nas revistas de turismo é necessário que haja uma especialização por parte do 

jornalista para que o texto seja acessível aos leitores, mas não contradiga os estudos do 

turismo. Como cita Rossi (1986, p.75), “a fórmula correta para a boa informação 

jornalística deveria ser a especialização dos jornalistas e não especialistas praticando 

jornalismo”. O jornalismo especializado em turismo possui uma grande expressividade no 

Brasil. Como citava Erbolato, na década de 1980: 
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O turismo é abordado com destaque, na imprensa brasileira, com bastante 
ilustrações, a maior parte em cores, mostrando cidades do País ou estrangeiras.As 

matérias visam incentivar o leitor a viajar e, por isso, abordam temas ilimitados: 

museus, campismo, roteiros de viagens, preços de hotéis e passagens, excursões 
promovidas por empresas especializadas, novidades das companhias de aviação 

(inauguração de rotas, compra de novos aparelhos, substituição de uniformes do 

pessoal de terra e das aeromoças), centros campestres, hotelaria, pesca, tábua de 
marés, cardápios de restaurantes, cruzeiros marítimos, comemorações, política do 

turismo, reformas de aeroportos, automobilismo, como viajar para o exterior 

(passaporte, vistos,compra de passagens, limite de dólares, o que pode ser trazido, 

como remeter dinheiro a quem se encontra em outro país) e outros (ERBOLATO, 
1981, p.59). 

 

Como visto, pela expressividade do jornalismo especializado em turismo é 

necessária especialização por parte dos jornalistas para um maior embasamento livrando-os 

de erros ao escrever, e permitindo entendimento por leigos no assunto. 

As reportagens de turismo possuem características específicas quando comparadas a 

outras. Primeiramente porque estas podem se caracterizar como promoção de uma 

localidade. Para que não ocorra confusão quanto aos termos propaganda e publicidade que 

são citados neste trabalho, adotaremos os conceitos de Kotler (1992), onde propaganda é 

paga e publicidade não. Entretanto, o que se verifica nas reportagens turísticas é um mix 

destes dois tipos de promoção, como cita Carvalho (2003) em seu estudo que envolve os 

suplementos de turismo dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo: 

Nos suplementos de turismo a ligação entre o jornalismo e as variantes “publicistas” 

é tão impressionante que é difícil saber onde começa a publicidade, propriamente 
dita e a propaganda. É o caso das viagens patrocinadas dos repórteres pelas 

empresas do setor turístico, onde a pauta muitas vezes é motivada porque a editoria 

foi agraciada com uma passagem para um determina o lugar, por exemplo. Quer 
dizer, o jornalismo ali é propaganda-publicidade. É propaganda porque o repórter 

está divulgando um ponto turístico em que a empresa tem uma conexão como 

pacotes turísticos ou itinerário aéreo. E é publicidade porque é citado o nome da 

empresa que patrocinou a viagem no final da matéria. O jornalismo, nessa situação 
se fragiliza e abre precedentes e desdobramentos de ordem ética. (CARVALHO, 

2003, p.82) 

 

A televisão 

A televisão é o meio midiático mais popular da sociedade brasileira, exercendo um 

papel fundamental de espaço destinado à informação e entretenimento das mais variadas 

classes sociais, alcançando o status de palco principal da esfera pública moderna 

(SANTOS, 2007). 

A razão deste sucesso entre os mais variados públicos se deve, em grande parte, ao 

fascínio que a TV exerce sobre seus espectadores. Filha legítima do cinema e do rádio, de 

quem herdou suas principais características, a televisão conquista a simpatia de 98% dos 
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lares brasileiros pela linguagem simples e principalmente pela capacidade de “atingir 

quantidade muito maior de sentidos humanos, já que se utiliza do movimento, da cor, do 

som e de toda a dramaticidade do acontecimento” (SQUIRRA, 2004, p.51). 

Introduzida no Brasil em 1950, a televisão chega ao país em meio a uma sociedade 

conectada através das ondas do rádio. Por ainda ser um desconhecido, o novo meio de 

comunicação demorou certo tempo para adquirir uma linguagem própria, se assemelhando 

a um “rádio visível”, em que a oratória verbal prevalecia como base fundamental de sua 

mensagem (MACHADO, 1988).  

Alguns autores destacam o surgimento do VT (videotape) como marco histórico do 

modelo de televisão que conhecemos hoje. Esse avanço tecnológico representou uma 

reformulação na linguagem audiovisual, possibilitando o surgimento da edição e a 

consequente abertura às experimentações na programação televisiva. No campo do 

jornalismo, por exemplo, o VT foi o responsável pela introdução do off na narração 

telejornalística, que até hoje, representa o principal modelo do relato jornalístico para TV 

(MACHADO, 1988). 

A partir da compreensão da importância da informação visual, a televisão conseguiu 

se destacar em relação os outros meios. Esta característica fundamental está relacionada aos 

outros aspectos peculiares desta mídia. Paternostro (2006) relaciona outras características 

próprias da TV aberta moderna. São elas: 

1) Imediatismo: a TV consegue transmitir os fatos por meio de imagem e som no 

momento exato do ocorrido. É o “aqui e agora” herdado do rádio. 

2) Instantaneidade: algumas informações transmitidas pela TV não podem ser vistas 

mais de uma vez. Com o advento da TV Digital e da internet, esta característica está 

desaparecendo. 

3) Alcance: a audiência da TV é sempre muito grande, o que a caracteriza como um 

veículo de massa por natureza.  

4) Envolvimento: refere-se às emoções que a televisão consegue despertar no 

telespectador. 

5) Superficialidade: o tempo é algo precioso na televisão. Essa limitação espacial 

em relação à quantidade de material que chega às redações torna o conteúdo televisivo 

superficial em relação às outras mídias. 

6) Audiência: grande parte da programação da TV aberta é orientada pelos índices 

de audiência. 
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A respeito desta última característica, Bourdieu (1997) lança uma crítica 

contundente ao que ele define como “mentalidade-índice-de-audiência”. A rotina de 

produção centrada nestes métodos de aferição está relacionada aos espaços ocupados pelos 

comerciais e spots publicitários ao longo da programação, que contribuem para o 

financiamento das emissoras. Para que os patrocinadores tenham alguma garantia de que 

seus produtos estão sendo anunciados para um número de pessoas suficiente, as emissoras 

precisam medir a quantidade de televisores ligados em determinados horários do dia. 

Quanto maior a audiência, mais caro é o valor da publicidade. 

Essa mentalidade toma conta das redações tornando a produção televisiva cada vez 

mais homogênea e superficial. Sair desta lógica comercial aparentemente se torna arriscado 

demais para os que dependem dos anunciantes, porém, o próprio Bourdieu (1997) assume 

que as produções aparentemente “esotéricas”, ou seja, com uma linguagem mais refinada e 

que exijam dos espectadores uma maior reflexão, “são capazes de criar o seu público”. 

Caminhando na mesma direção, Machado (2005) afirma que: 

A televisão opera numa tal escala de audiência, que nela o conceito de ‘elitismo’ 

fica completamente deslocado. Mesmo o produto mais ‘difícil’, mais sofisticado e 
seletivo encontra sempre na televisão um público de massa. A mais baixa audiência 

de televisão é, ainda assim, uma audiência de várias centenas de milhares de 

telespectadores, e, portanto, muito superior à mais massiva audiência de qualquer 
outro meio (MACHADO, 2005, p.30). 

 

Segundo esta ideia, a televisão se mostra um terreno fértil para a criação e a 

experimentação de novos conteúdos. A mudança primordial, no entanto deve acontecer na 

forma de encarar as pesquisas na área. Squirra (2004, p.15) expõe certo desinteresse por 

parte das escolas de jornalismo, que relegam o ensino e as análises sobre o telejornalismo a 

segundo plano. Essa escassez da produção literária e da investigação acadêmica, talvez 

esteja ligada ao tabu da superficialidade do conteúdo produzido para a TV. 

Por outro lado, Machado (2005) afirma que:  

Da mesma forma como, na contramão das tendências hegemônicas, continua 
existindo uma literatura de insubmissão ao gosto padronizado e um cinema de 

expressão de inquietudes não catalogadas, existe também vida inteligente na 

televisão. (MACHADO, 2005, p.10). 

 

O problema da superficialidade pode ser entendido pela forma como a notícia na TV 

está estruturada. O modelo do telejornal padrão está centrado numa sucessão de vozes, por 

vezes contraditórias, mediadas por um interlocutor que pode ser o repórter ou o 

apresentador. Esta enunciação de eventos muitas vezes tende a subverter a função básica de 
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informar e acabar gerando uma ambiguidade e até mesmo uma incerteza. Como 

consequência, os telespectadores em busca de informação sobre o que acontece no mundo, 

frequentemente se deparam com conteúdos de pouca profundidade. 

Contudo, o que muitas vezes pode ser encarado como uma característica nociva à 

produção de conhecimento pode isentar a televisão da acusação de manipulação e 

favorecimento de determinados setores da sociedade. Juntos, os fatores do alcance e da 

superficialidade fazem com que a informação telejornalística possa ser vista, ouvida e 

interpretada de várias maneiras diferentes (PATERNOSTRO, 2006, p. 75), o que torna 

impossível determinar quem será “beneficiado” pela televisão. 

O esforço em transmitir um relato audiovisual completo e coeso, passa pelo desafio 

de construir um casamento perfeito entre o texto e as imagens captadas. Isto implica uma 

forma de produção diferente dos outros meios de comunicação. O produto final precisa ser 

previamente pensado desde o momento da escolha dos assuntos abordados. Pautas 

incapazes de render boas imagens, não são atrativas para a TV. Obviamente, outros critérios 

de noticiabilidade, como o interesse público, são determinantes para selecionar quais as 

matérias que vão ao ar, mas mesmo assim, sem imagens impactantes e a dramaticidade 

necessária, qualquer notícia pode se tornar pouco atrativa ao telespectador. 

O que não acontece em uma produção sobre turismo, por exemplo, afinal esta 

atividade econômica e recreativa está fortemente ligada a experiências sensoriais, 

facilmente exploradas pela televisão. Por possuir um caráter promocional de roteiros e 

atrativos culturais, o jornalismo voltado para o turismo pode ser explorado em todas as suas 

potencialidades quando inserido no meio televisivo. Os recursos de imagem, som e 

movimento fazem da TV um meio mais eficaz em proporcionar uma imersão completa do 

telespectador nas sensações provocadas pela atividade turística, despertando nele um maior 

interesse de buscar conhecer as localidades apresentadas em uma reportagem. 

Conforme descrito anteriormente, Sergipe possui belezas naturais e um potencial 

turístico riquíssimo, mas ainda pouco explorado pela mídia local, em especial a televisiva, 

que não possui nenhuma produção dedicada exclusivamente ao tema em sua grade de 

programação. 

 

O programa 

Diante do cenário que se apresenta na cobertura sobre turismo na televisão 

sergipana, existe a necessidade de se propor novos modelos de programação, capazes de 
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suprir a demanda por uma informação plural e de credibilidade acerca das riquezas culturais 

e as belezas naturais do estado. 

Antes de tudo, é preciso deixar claro que a nova proposta deve abranger as mais 

diversas editorias relacionadas ao tema principal, o turismo. Esta diversidade de assuntos 

garante não somente uma cobertura aprofundada desta atividade econômica, como também 

a periodicidade do programa, que por estar ligado a uma atividade de lazer, pode sofrer 

influências positivas ou negativas, dependendo dos períodos considerados de alta, ou baixa 

estação. 

Diferente do que se vê nas inúmeras coberturas sobre turismo, esta atividade não se 

refere somente aos roteiros/passeios turísticos. Como já foi dito anteriormente, o turismo 

abarca uma infinidade de relações econômicas e sociais, gerando emprego e renda para as 

comunidades locais e promove o intercâmbio cultural entre os povos. 

Por isso, o programa deve tratar de temas como políticas públicas de infraestrutura e 

geração de empregos para o turismo, economia, questões ambientais e práticas de turismo 

sustentável, cultura, além é claro, de lazer e entretenimento local. Esses temas devem ser 

abordados, levando em consideração o cuidado de problematizar os aspectos negativos da 

região, na tentativa de buscar soluções para estes problemas, sem causar estranheza ao 

telespectador, e consequentemente afastá-lo do interesse em conhecer os pontos turísticos 

do estado. 

Pelo fato do turismo possuir uma característica “promocional” do local, não se 

aplica neste caso, um conflito ético, ou qualquer rotulação de tentar “mascarar” os 

problemas enfrentados pelo setor. O programa mostra que é possível tratar dos desafios, 

sem ferir os aspectos positivos e sem causar nenhum dano aos atrativos locais. Os 

problemas existem e devem ser apresentados, da mesma forma como o potencial turístico 

de cada região. 

Este aspecto é muito importante destacar, afinal não é interessante para um 

programa jornalístico sobre turismo que seus telespectadores se sintam insatisfeitos com a 

sua própria região, no caso de residentes locais, ou não queiram mais voltar ao Estado, no 

caso de turistas de fora. O objetivo é sempre despertar o interesse daqueles que assistem ao 

programa e motivá-los para deixarem o conforto de suas casas em busca de lazer, 

entretenimento e cultura de qualidade. 

Por se tratar de um programa jornalístico, deve possuir uma linguagem acessível a 

todos os públicos e obedecer a uma periodicidade. Para que o conteúdo não se torne 
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repetitivo ou esgote as atrações turísticas, a cobertura deve ser sempre diferenciada, levando 

em consideração que o programa se dirige a dois tipos de público, os turistas que visitam 

Sergipe, provenientes de diversas regiões do país e turistas residentes no estado. 

Apesar do fluxo constante no decorrer de todo o ano, sem dúvida os maiores 

espectadores são aqueles que moram em Sergipe, afinal, o programa deve ir ao ar em 

períodos de alta e baixa temporada. Por isso, deve haver um compromisso maior em 

promover o turismo interno. 

A melhor forma de promoção das potencialidades turísticas para os habitantes locais 

pressupõe a inserção do conceito de “cidadão-turista” ao longo de todo o processo de 

produção do programa. Desde a elaboração da pauta, até a finalização das matérias, este 

valor deve estar presente, chegando a atingir a importância de um critério de 

noticiabilidade. Tamanha importância deve-se ao desafio de estabelecer uma identidade 

cultural entre o telespectador e a região que ele habita. 

As pessoas, moradoras ou usuárias das cidades, não são fixos, mas fluxos a 
percorrer estes espaços. Colocar os moradores das cidades em movimento – 

assumindo sua condição de fluxos – para além de suas práticas rotineiras, num 

primeiro momento pode transformá-lo no cidadão turista, que irá, com o 

deslocamento, apropriar-se com maior competência dos espaços e situações. A 
cidade nos seus fixos, deixa de ser uma desconhecida, mesmo para seus próprios 

moradores, e torna-se o território familiar ao qual se constrói pertencimento e 

identificação, por passar a compartilhar seus códigos e, com eles, situar a própria 
subjetividade no urbano (GASTAL, 2006). 

 

Conclusão 

Com a elaboração de uma proposta de programa, a etapa seguinte constituiu na 

formatação de um projeto piloto, apresentado como trabalho de conclusão de curso dos três 

autores deste artigo. Durante a fase de levantamento das pautas houve a preocupação de 

apresentar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos de um aspecto turístico, 

para dar equilíbrio e pluralidade a noticia. Levando sempre em consideração a linha 

editorial proposta para o programa. Foram gravadas seis matérias jornalísticas de diferentes 

editorias, tais como: políticas públicas, economia, cultura, meio ambiente, roteiro turístico, 

educação, e etc. 

Durante a gravação das matérias a equipe do programa foi surpreendida com a 

recepção tanto das fontes quanto do público que curiosamente questionava o trabalho 

realizado nos locais de visitação. Além dos atuais roteiros, outras localidades que não são 

roteiros turísticos conhecidos pela sociedade sergipana foram exploradas pelo Programa. O 

que ressalta a ideia que Sergipe tem um potencial turístico ainda intacto. Em seus 75 
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municípios foram constatados pelo menos um aspecto cultural que pode ser considerado 

turístico, e automaticamente pode ser pautado pelo programa. 
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